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บทสรุปผูบริหาร
บทสรุปผูบริหาร
คณะอักษรศาสตร มีกิจกรรมที่สรางความโดดเดนในปงบประมาณ 2561 เปนจํานวนมาก ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
ดานอาจารย ดูรายละเอียดหนา 30
 อาจารยไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 4 คน
ระดับชาติ
3 คน 3 รางวัล
ระดับนานาชาติ
1 คน 1 รางวัล
 อาจารยเปนกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพิเศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 425 รายการ
ระดับชาติ
409 รายการ
ระดับนานาชาติ 16 รายการ
 อาจารยไปเสนอผลงาน/รวมประชุมวิชาการ/เพื่อสรางความรวมมือ วิจยั หรือเพิ่มพูนความรู
หรืออื่นๆ ระดับชาติและนานาชาติ รวม 76 รายการ
ระดับชาติ
18 รายการ
ระดับนานาชาติ 58 รายการ
ดานนิสิต
ดูรายละเอียดหนา 82
 นิสิตไดรับรางวัล
นิสิตปจจุบัน 23 คน ไดรับรางวัลระดับชาติ
23 รายการ
นิสิตปจจุบัน 1 คน ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ
1 รายการ
ศิษยเกา
6 คน ไดรับรางวัลระดับชาติ
6 รายการ
ศิษยเกา
- คน ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ
- รายการ
 นิสิตไดรับทุนไปตางประเทศ จํานวน 117 คน
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม นิสิตเขาศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม จํานวน 5 คน
 ขอมูลการเผยแพรผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาโท
46 คน จํานวน
46 รายการ
ระดับปริญญาเอก
21 คน จํานวน
27 รายการ
ดานกิจกรรม ดูรายละเอียดหนา 105
 การการจัดประชุมวิชาการ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา 64 กิจกรรม
 การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9 ครั้ง
ดานการวิจัย ดูรายละเอียดหนา 110
 บทความที่ไดรับการอางอิง (Citation) จํานวน 4 บทความ ไดรับการอางอิง 9 ครั้ง
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ผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ในป 2561 จํานวน 26 รายการ ดังนี้
บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ จํานวน 15 รายการ
บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ระดับนานาชาติ จํานวน 11 รายการ

ดานบริการวิชาการ ดูรายละเอียดหนา 114
 โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได จํานวน 92 โครงการ มีผูรับบริการจํานวน 6,378 คน
 โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดที่จัดโดยศูนยบริการวิชาการ 91 โครงการ มีผูรับบริการ
4,073 คน
 โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดที่จัดโดยศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ 1
โครงการ มีผูรบั บริการ 2,305 คน
 โครงการบริการวิชาการแบบไมมีรายได จํานวน 1 โครงการ มีผูรับบริการจํานวน 590 คน
ดานนานาชาติ ดูรายละเอียดหนา 115
 นิสิตตางชาติที่แลกเปลี่ยนคณะอักษรศาสตร 65 คน
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1.1 ประวัติ และโครงสรางหนวยงาน

จากคณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตรมาเปนคณะอักษรศาสตร
เมื่อวันจั นทรที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกลาเจาอยูหัวไดเสด็จพระราช
ดําเนินมาทรงวางศิลาฤกษตึกบัญ ชาการโรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว (ตึกอักษรศาสตร 1 เดิมหรืออาคารมหาจุฬาลงกรณในปจจุบัน) และในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2459
ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมสถาปนาโรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว ขึ้ น เป น มหาวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด ในกระทรวงธรรมการและพระราชทานนามว า
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อีก 1 ปตอมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2460 พระเจานองยาเธอกรมหมื่นชัยนาทนเรนทร
ซึ่ ง เป น อธิ ก ารบดี ก รมมหาวิ ท ยาลั ย ในกระทรวงธรรมการพระองค แ รกได ท รงตั้ งคณะอั ก ษรศาสตร แ ละ
วิท ยาศาสตรขึ้ น ซึ่ งเป น หนึ่ งในสี่ ค ณะที่ ได มี ก ารจั ด ตั้ งขึ้น อี ก สามคณะได แ ก คณะวิศ วกรรมศาสตร คณะ
แพทยศาสตร และคณะรัฐประศาสนศาสตร หมอมเจาพูนศรีเกษม เกษมศรี ทรงเปนคณบดีของคณะอักษร
ศาสตรและวิทยาศาสตรองคแรก ระหวาง พ.ศ. 2461-2468
เมื่อแรกกอตั้ง คณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตรมุงสอนวิชาเตรียมแพทยเปนสวนใหญ วิชาที่จัดสอน
มี เคมี ฟสิกส ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และประวัติศาสตร ตอมาในป พ.ศ. 2471 จึงไดเปดสอน
วิชาอักษรศาสตร หลักสูตรสามป ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้จะไดรับประกาศนียบัตรครูมัธยมอักษร
ศาสตร (ป.ม.) ในสองปแรกวิชาที่สอนเปนวิชาอักษรศาสตรโดยเฉพาะ มีวิชาภาษาไทยภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ธรรมวิภาค และคณิตศาสตร ในภายหลังไดเพิ่มภาษาเยอรมันขึ้นอีก
วิชาหนึ่ง หลังจากนั้นจึงเรียนวิชาครูอีกหนึ่งป ในป พ.ศ.2473 มีผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
ครูมัธยมอักษรศาสตร (ป.ม.) รุนแรก 16 คน ในป พ.ศ.2473 นี้ไดเปดสอนวิชาวิทยาศาสตร หลักสูตรสามป
โดยจัดสอนวิชาวิทยาศาสตรในสองปแรกและวิชาครูในปที่ 3 ทํานองเดียวกันกับวิชาอักษรศาสตร ผูสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรนี้จะไดรับประกาศนียบัตรครูมัธยมเชนกัน
ตอมาในป พ.ศ.2476 ไดมีพระราชกฤษฎีกาแยกคณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตรออกจากกันเปน
สองคณะ คือ คณะอักษรศาสตรและคณะวิทยาศาสตร คณะอักษรศาสตรแบงออกเปนแผนกอักษรศาสตรและ
แผนกฝกหัดครู แตในปเดียวกันนั้นเองคณะอักษรศาสตรและคณะวิทยาศาสตรไดกลับยุบรวมเปนคณะเดียวกัน
อีกและแบงงานออกเปน9 แผนก คือ แผนกสารบรรณและหอสมุดของคณะ แผนกเคมีแผนกฟสิกส แผนก
ชีววิทยา แผนกคณิตศาสตร แผนกภาษาไทยและโบราณตะวันออก แผนกภาษาปจจุบัน แผนกภูมิศาสตรและ
ประวัติศาสตร และแผนกฝกหัดครู
ในดานการสอน มีการปรับปรุงหลักสูตรใหสอนถึงขั้นปริญ ญาบัณฑิตใน พ.ศ. 2477 อักษรศาสตร
บัณฑิตรุนแรกที่สําเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ.2478 มีจํานวน 33 คน
ตอมาในป พ.ศ. 2485 ไดเปดสอนในขั้นปริญญามหาบัณฑิตในแผนกวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตร มี
ผูสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิตรุนแรกในป พ.ศ. 2487 จํานวน 2 คน
ในป พ.ศ. 2486 ไดมีการแยกคณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตรออกเปนคณะอักษรศาสตรและคณะ
วิทยาศาสตร ตางหากจากกันอีกครั้งหนึ่ง แตยังมีคณบดีคนเดียวกันและมีการบริหารงานรวมกันตอมาในป
พ.ศ.2491 คณะอักษรศาสตรไดเปลี่ยนชื่อเปน คณะอักษรศาสตรและครุศาสตร เพื่อเปดการสอนในขั้นปริญญา
ครุศาสตรบัณฑิตขึ้น ในขณะนั้นคณะอักษรศาสตรและครุศาสตรมีแผนกวิชาตางๆรวม 4 แผนกวิชาคือ แผนก
วิชาภาษาไทยและโบราณตะวันออก แผนกวิชาภาษาตางประเทศ แผนกวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตร และ
แผนกวิชาครุศาสตร
งานประกันคุณภาพ

ในป พ.ศ. 2493 คณะอักษรศาสตรและครุศาสตรไดแยกการบริหารเปนอิสระจากคณะวิทยาศาสตร มี
คณบดีของตนเอง ในป พ.ศ. 2498 ไดจัดตั้งแผนกวิชาบรรณารักษศาสตรเพิ่มขึ้นอีกแผนกหนึ่งในคณะอักษร
ศาสตร และ ครุศาสตร
พ.ศ. 2500 แผนกวิชาครุศาสตรไดรับการยกฐานะเปนคณะครุศาสตร แยกตัวออกไปจากคณะอักษรศาสตร
พ.ศ. 2504 มีการจัดแบงแผนกวิชาในคณะอักษรศาสตรใหม ประกอบดวย 6 แผนกวิชา คือ แผนกวิชา
ภาษาไทย แผนกวิชาภาษาตะวันออก แผนกวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาภาษาตะวันตก แผนกวิชาภูมิศาสตร
และประวัติศาสตร และแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร ในป พ.ศ.2514 มีการจัดตั้งแผนกวิชาปรัชญาขึ้น รวมทั้ง
จัดตั้งแผนกวิชาศิลปการละครในป พ.ศ. 2515 ในปเดียวกันนี้เอง ไดแยกแผนกวิชาภูมิศาสตรออกมาเปนแผนก
วิชาหนึ่งตางหากดวย
ในป พ.ศ. 2517 คณะอักษรศาสตรเปดสอนระดับปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตเปนครั้งแรกใน
แผนกวิชาภาษาไทย แขนงวิชาภาษาและวรรณคดี มีผูจบการศึกษาคนแรกเมื่อ พ.ศ. 2521
ป พ.ศ. 2520 จั ด ตั้ ง แผนกวิ ช าภาษาศาสตร ป พ.ศ. 2522 เปลี่ ย นจากคํ า ว า “แผนกวิ ช า” เป น
“ภาควิชา” ตามพระราชบัญ ญัติจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 และในป พ.ศ. 2540 จัดตั้งภาควิชา
วรรณคดีเปรียบเทียบ
จนถึงป จจุบั น (พ.ศ. 2561 คณะอักษรศาสตรไดผ ลิตอักษรศาสตรบัณ ฑิ ตไปแลว 82 รุน มี
หลักสูตรระดับปริญ ญาตรี จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณ ฑิต ประกอบดวยสาขา
วิชาเอก 15 สาขาวิชา วิชาโท 28 สาขาวิชา และหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีหลั กสูตรระดับมหาบัณฑิต จํานวน
21 หลักสูตร ในจํานวนนี้มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 หลักสูตร หลักสูตร
ที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาฝรั่งเศส จํานวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรสหสาขาวิชาที่รับผิดชอบรวมกับ
คณะและสถาบันอื่น จํานวน 4 หลักสูตร และมีหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต จํานวน 13 หลักสูตร ใน
จํานวนนี้มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 หลักสูตร หลักสูตรที่จัดการเรียนการ
สอนเปนภาษาฝรั่งเศส จํานวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรสหสาขาวิชาที่รับผิดชอบรวมกับคณะและสถาบัน
อื่น จํานวน 1 หลักสูตร
โครงสรางของคณะอักษรศาสตร
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งานประกันคุณภาพ

1.2 รายชื่อผูบริหารคณะอักษรศาสตร
คณบดี

ศาสตราจารย ดร.กิ่งกาญจน เทพกาญจนา
คณบดีคณะอักษรศาสตร

รองคณบดี

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน อรุณมานะกุล
รับผิดชอบงานวางแผนและพัฒนาทรัพยากร
และงานประกันคุณภาพ

รองศาสตราจารย ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน
รับผิดชอบงานสงเสริมผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ
รับผิดชอบงานบริหารจัดการทรัพยากร
และงานประกันคุณภาพหลักสูตร

ผูช วยศาสตราจารยดังกมล ณ ปอมเพชร
รับผิดชอบงานกิจการนิสิตและ
ศิษยเกาสัมพันธ

รองศาสตราจารย ดร.วิลิตา ศรีอุฬารพงศ
รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตรพัฒนาการเรียน
การสอน และบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ
รับผิดชอบงานพัฒนาความเปนนานาชาติ
และสงเสริมภาพลักษณองคกร
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ผูชวยคณบดี

รองศาสตราจารย ดร.อรรถยา สุวรรณระดา
รับผิดชอบงานบริหารและวิชาการ

อาจารย ดร. สุกิจ พูพวง
รับผิดชอบงานกิจการนิสิต

ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิรดา จิตรกร
รับผิดชอบงานพัฒนาความเปนนานาชาติและ
สงเสริมภาพลักษณองคกร

อาจารย ดร. สรคม ดิสสะมาน
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ

อาจารย ดร.เพิ่มทิพย บัวเพ็ชร
เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะฯ

งานประกันคุณภาพ

อาจารย ดร.วรรณชัย คําภีระ
รับผิดชอบงานกายภาพ หนวยโสตทัศนศึกษา
และอาคารมหาจักรีสิรินธร

อาจารย ดร.ธีรวัฒน ธีรพจนี
รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาการเรียนการสอนและบริการวิชาการ

หัวหนาภาควิชา

ผศ.ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข
หัวหนาภาควิชาภาษาไทย

รศ.ปรีมา มัลลิกะมาส
หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป
หัวหนาภาควิชา
ประวัติศาสตร

ผศ.ดร. ฐิติรัตน ปนบํารุงกิจ
หัวหนาภาควิชาภูมิศาสตร

ผศ.ดร. ทรงพันธ เจิมประยงค
หัวหนาภาควิชา
บรรณารักษศาสตร

ผศ.ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย
หัวหนาภาควิชาศิลปการละคร

ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท
หัวหนาภาควิชาปรัชญา

รศ.ดร.พิทยาวัฒน พิทยาภรณ
หัวหนาภาควิชาภาษาศาสตร

ผศ.ดร.ถนอมนวล หิรัญเทพ
หัวหนาภาควิชาวรรณ
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.ชมนาด ศีติสาร
หัวหนาภาควิชาภาษา
ตะวันออก
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รศ.ดร.หนึ่งฤดี โลหผล
หัวหนาภาควิชาภาษา
ตะวันตก

งานประกันคุณภาพ

1.3 วิสัยทัศน/พันธกิจ/ภารกิจหลักของหนวยงาน
วิสัยทัศน
เปนแหลงความรูและแหลงอางอิงทางดานมนุษยศาสตร ภาษาและวัฒนธรรมของไทยและตางประเทศ โดย
เปนที่ยอมรับในระดับสิบอันดับแรกของมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ปรัชญา/ ปณิธาน

คณะอักษรศาสตรเปนผูนําในการสรางและถายทอดความรูทางมนุษยศาสตรและศาสตรที่
เกี่ยวของเพื่อความกาวหนาทางวิชาการและภูมิปญญาของสังคม

พันธกิจ
คณะอักษรศาสตรเปนสถาบันวิชาการขั้นสูงที่มุงบุกเบิก คนควา พัฒนา ถายทอดและเผยแพร
องคความรูทางมนุษยศาสตรและศาสตรที่เกี่ยวของเพื่อสนองความตองการของสังคมทั้งดานวิชาการ
และวิชาชีพ และเปนกลไกสรางสมดุลในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

วัตถุประสงค

1) ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณคาตอสังคมไทยและมีความพรอมเปนพลเมืองโลก
2) ผลิตองคความรูและนวัตกรรมที่มีคุณคาตอสังคมไทยและเปนที่ยอมรับในสังคมโลก
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1.4 ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร

ตลอดระยะเวลา 101 ปที่ไดดําเนินการมา คณะอักษรศาสตรไดใหความสําคัญแกคณ
ุ ภาพของอาจารย
นิสิต การจัดการเรียนการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารยและการใหบริการทางวิชาการแก
สังคมเปนอยางยิ่ง เมื่อสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดมีมติเห็นชอบระบบประกันคุณภาพทางวิชาการในการ
ประชุมครั้งที่ 576 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2540 คณะอักษรศาสตรก็ไดดําเนินการตามระบบที่กําหนดขึ้น
ในขณะนั้นในดานตาง ๆ หลายดาน และไดใชมาตรฐานประกันคุณภาพสําหรับหนวยงานดานการเรียนการ
สอน: CU-QA 84.1 เปนมาตรฐานสําหรับดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของคณะอักษรศาสตรตามมติ
คณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตรในการประชุมครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 29
สิงหาคม พ.ศ. 2544 เปนตนมา ซึ่งตอมาในป 2548 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ดังกลาวโดยผนวกรวมมาตรฐาน CU-QA 84.1 84.2 84.3 และ 84.4 เขาดวยกันจนเหลือระบบเพียงหนึ่ง
เดียวในชื่อระบบประกันคุณภาพ มาตรฐาน CU-QA 84 ประกอบดวยตัวชี้วัดคุณภาพ และตัวชี้วัดความเสี่ยง
ทั้งในกระบวนการหลัก (หลักสูตร-การเรียนการสอน กระบวนการวิจัย และการใหบริการและสนับสนุน และ
กระบวนการสนับสนุน (การบริหารจัดการหนวยงาน การบริหารขอมูล สารสนเทศ และความรู การบริหาร
สินทรัพยและกายภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณและการเงิน และการตรวจติดตาม
การปองกัน และการรับมือ คณะอักษรศาสตรไดจัดเก็บขอมูลอยางครบถวน และดําเนินการตรวจประเมิน
คุณภาพโดยการสุมตรวจตัวชี้วัดปละ 2 ดานตามนโยบายมหาวิทยาลัย
ในป 2551 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. ไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษานํา
ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่พัฒนาขึ้นไปใชในการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานการศึกษา ตั้งแตป 2550 เปนตนไป จึงถือวาระบบดังกลาวเปนมาตรฐานสําหรับการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของคณะอักษรศาสตรดวยเชนกัน นอกจากนี้ ตั้งแตปการศึกษา 2553
เปนตนมา คณะอักษรศาสตรยังไดดําเนินการประกันคุณภาพตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2554-2558 ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.
อีกดวย
ในปงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนรูปแบบของระบบประกันคุณภาพ CU-QA อีกครั้ง
โดยยุบรวมตัวชี้วัดดานตางๆและบูรณาการระบบดังกลาวกับระบบประกันคุณภาพของสกอ. และสมศ. โดยให
จัดเก็บและรายงานขอมูลคุณภาพไปพรอมๆกับการดําเนินการประกันคุณภาพทั้งสอง
ปจจุบัน คณะอักษรศาสตรจงึ ดําเนินการประกันคุณภาพดวยกัน 3 ระบบ คือ ระบบของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ระบบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. และระบบของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.

งานประกันคุณภาพ

1.5 ทรัพยากร
งบประมาณ
แหลงสนับสนุนงบประมาณ-รายได ประจําปงบประมาณ 2561
งบประมาณเงินรายได
142,587,786
งบประมาณเงินแผนดิน
4,725,400
รวมงบประมาณที่ไดรับ
147,313,186

บาท
บาท
บาท

4,725,400
เงินแผ่นดิน
เงินรายได้

142,587,786

บุคลากร

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน

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

จํานวน
102
29
73

18

5

ภาควิชาประวัติศาสตร

6

4

12

3

29

1

26

1

23

พนักงานวิสามัญ

4

ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษา
ตะวันออก
ภาควิชาภาษา
ตะวันตก
ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ตําแหนงทางวิชาการ
ลูกจางชาวตางประเทศ

1

พนักงานจางอายุ 60 ป

หนวยงาน

พนักงานมหาวิทยาลัย

ลําดับ

ขาราชการ

จํานวนอาจารย ปงบประมาณ 2561 จําแนกตามภาควิชา/ตําแหนงวิชาการ/วุฒิการศึกษาสูงสุด

รวม

วุฒิการศึกษา

ศ. รศ. ผศ.

อ.

รวม

ป. ป. ป.
รวม
เอก โท ตรี

16

2

4

10

16

12

4

16
36

2

2

36

5

11

20

36

22

14

6

3

38

4

10

23

38

24

13

1

38

35

2

12

21

35

12

19

4

35

7

7

1

4

2

7

6

1

7

ภาควิชาภูมิศาสตร
ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ
ภาควิชาภาษาศาสตร

9

9

2

1

6

9

5

4

9

5

5

1

3

1

5

5

5

7

7

3

1

3

7

7

7

8

8

4

3

8

6

2

8

1

9

10

4

6

10

7

3

10

3

5

8

3

3

8

2

6

8

2

2

2

2

2

1

2

1

1

2

1

14

ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร
ภาควิชาศิลปการละคร
ศูนยการแปลและการ
ลามฯ
หนวยวิชาอารยธรรม
ไทย
ศูนยไทยศึกษา

1

1

1

1

1

1

15

ศูนยภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ

2

2

1

2

2

2

หลักสูตร BALAC

3

8

8

8

2
3

7
8
9
10
11
12
13

1

2

11

5

8

1

2

1

2
2

1

0

0

8

รวมทั้งสิ้น
14 149 2
19 10 194 2 22 61 109 194 122 67 5 194
หมายเหตุ : ขอมูลจํานวนอาจารยตามตารางนี้ ไมรวม อาจารยแลกเปลี่ยน จํานวน 1 คน ของภาควิชาภาษาตะวันตก ณ ส.ค.60-ก.ค.61

งานประกันคุณภาพ

สารนิเทศ
การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร ไดจัดซื้อหนังสือ วารสาร สือ่ โสตทัศน
และสื่ออิเล็กทรอนิกสตามการคัดเลือกของคณาจารยประจําภาคและหลักสูตร รวมทั้งรับบริจาคและได
จัดระบบ ทํารายการพรอมใหบริการ ดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 จํานวนทรัพยากรสารนิเทศของศูนยฯ ปงบประมาณ 2561
ประเภท

หนวย

ทรัพยากรที่จดั ซื้อ
(2561)

หนังสือ
วิทยานิพนธ/รายงานการ
วิจัย
วารสาร
วีดิทัศน
เทปบันทึกเสียง
ซีดีรอม
ดีวีดี/วีซีดี
สไลด
เครื่องแตงกาย/ผาทอมือ/
เครื่องเงิน
เกมฝกสมอง

เลม

1,663

ทรัพยากรที่
ไดรับบริจาค
(2561)
4,310

เลม

0

170

6,279

ชื่อ
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

24
0
0
239
110
0

112
0
0
16
11
0

450
2,771
804
2,177
1,644
11

ชิ้น

0

53

378

เกม

0

0

8

ทรัพยากรที่มีทั้งหมด
(2561)
262,860

20

ตารางที่ 2 ทรัพยากรสารนิเทศที่จัดซื้อในปงบประมาณ 2561 แยกตามสาขาวิชา (Subject)
ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร
ประวัติศาสตร
ปรัชญา

จํานวน
หนังสือ

วารสาร CD DVD MP3. หนังสือพิมพ นิตยสาร
29

105
26

5

ภาษาตะวันตก
ฝรั่งเศส

179

เยอรมัน

84

สเปน
อิตาเลียน

25
1

6

4

128

32

37

2

10

รัสเซีย
โปรตุเกส
ภาษาตะวันออก
เกาหลี

3

จีน

86

ญี่ปุน

129

เอเชียใต(บาลี-สันสกฤต

1

39

พมา
อาหรับ
มาเลย
เวียดนาม
ภาษาไทย

22

9

ภาษาศาสตร

24

1

ภาษาอังกฤษ

59

ภูมิศาสตร

25

วรรณคดีเปรียบเทียบ

76

ศูนยวรรณคดีศึกษา (ป.เอก
งานประกันคุณภาพ

6

ภาควิชา

จํานวน
หนังสือ

วารสาร CD DVD MP3. หนังสือพิมพ นิตยสาร

ศิลปการละคร

48

หลักสูตรการแปล

26

หลักสูตรลาม

13

ไทยศึกษา
หลักสูตรภาษาและ
วัฒนธรรม
อารยธรรมไทย

12
70
15

3

ศูนยสารนิเทศฯ

428

รวม

1663

2 7
18 74

1
17

6

17

13

17

13

22

1.6 ผลผลิต
หลักสูตร

จํานวนหลักสูตรและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอน
จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน
ปการศึกษา 2561

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท
1. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
2. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
3. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
4. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
5. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
6. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
7. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
8. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
9. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
10. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
11. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
12. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
13. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
14. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
15. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557
16. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการลาม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
17. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก
1. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
2. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
3. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
4. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
5. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
6. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557
7. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
8. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
9. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
10. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
11. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
12. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2546
งานประกันคุณภาพ

จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560 แยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา
ยังไมแยกสาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาประวัติศาสตร
สาขาวิชาภูมิศาสตร
สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา
สาขาวิชาปรัชญา
สาขาวิชาศิลปการละคร
สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาภาษาสเปน
สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
รวม

ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4
277
14
21
1
7
320

1
22
77
6
18
12
7
15
2
43
36
15
8
34
3
299

35
72
11
16
9
8
12
29
34
21
14
32
5
298

รวมทั้งหมด
278
90
229
37
79
41
34
48
6
109
128
46
39
102
16
1,282

19
80
20
24
19
19
21
2
37
95
10
14
29
8
363

จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560
สาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
รวมนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด

ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4
101

91

88

รวมทั้งหมด

94

1,656 คน

374

24

จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560 แยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

ไทยศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร
ภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
ปรัชญา
ศิลปการละคร
ภาษาศาสตร
วรรณคดีเปรียบเทียบ
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
ภาษาบาลีและสันสกฤตและพุทธศาสนศึกษา
ภาษาจีน
วัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุน
ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
การแปลและการลาม
รวม

9
38
21
21
16
8
24
26
20
23
4
10
2
2
6
16
98
344

12
36
6
8
20
6
4
8
5
9
1
1
116

21
74
21
27
16
8
32
26
40
29
4
12
15
11
3
7
16
98
460

งานประกันคุณภาพ

ผลงานตีพิมพหนังสือในโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ
จัดพิมพหนังสือและวารสารในปงบประมาณ 2561 จํานวน 7 รายการ ดังนี้
ลําดับ

เดือน/ปที่
พิมพ

1

ม.ค.-61

2

ม.ค.-61

3

ม.ค.-61

4

ม.ค.-61

5

ก.ค.-61

6

พ.ค.-61

7

มิ.ย.-61

รายการหนังสือ
ภาษาไทยในมุมมองแบบลักษณภาษา
ตําราภาษาไทยการฟงสําหรับผูเรียนชาวญี่ปุน

ผูแตง
วิภาส โพธิแพทย

500

กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ

500

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร:หลักการและการประยุกต พรรณี ชีวินศิริวัฒน
สัจนิยมมหัศจรรยในลาตินอเมริกา
ภาสุรี ลือสกุล
ความสัมพันธระหวางภาษากับอัตลักษณ
คติชนวิทยาญี่ปุน
อิกิเรียววิญญาณคนเปนในวรรณกรรมญี่ปุน

จํานวนพิมพ

1,000
500

ศิริพร ภักดีผาสุข

500

ชมนาด ศีติสาร

500

อรรถยา สุวรรณระดา

500
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บทที่ 2
กิจกรรมการดําเนินการดานคุณภาพ
และความเสี่ยงของหนวยงาน

2.1 กิจกรรมดานคุณภาพที่มีการดําเนินการ
2.2 กิจกรรมที่สรางความโดดเดน/กิจกรรมเดนของหนวยงานในปที่สะทอนการพัฒนาคุณภาพ
ดานอาจารย
ดานนิสิต
ดานกิจกรรม
ดานการวิจัย
ดานบริการวิชาการ
ดานนานาชาติ
2.3 สรุปผลการดําเนินการดานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและผลลัพธดานความเสี่ยง

งานประกันคุณภาพ

27
28
30
82
105
110
114
115
118

2.1 กิจกรรมดานคุณภาพที่มีการดําเนินการ

ในปงบประมาณ 2561 งานประกันคุณภาพ มีการดําเนินการกิจกรรมดานคุณภาพ ดังนี้
ดานการบริหารความเสี่ยง
• รายงานผลการดํ า เนิ น งาน “แผนและรายงานความคื บ หน า การดํ า เนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ปงบประมาณ 2560”
• รวบรวมประเด็นความเสี่ยง วิเคราะห และจัดทํา “(ราง แผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินการ
บริห ารความเสี่ยง ป งบประมาณ 2561” เสนอในการประชุม ผูบ ริห ารคณะอักษรศาสตร วัน ที่ 10
พฤศจิกายน 2560 เพื่อจัดทําแผนฯดังกลาว
• นํา “ (ราง แผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2561”
เสนอคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพอนุมัติ เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2560
• นํา “ (ราง แผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินการ บริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2561” เสนอ
คณะกรรมการบริ ห ารคณะพิ จ ารณาในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารคณะอั ก ษรศาสตร 22
พฤศจิกายน 2560
• ติดตามและรายงานความคืบหน าการดําเนินงานตามแผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2561 จํานวน 2 ครั้ง ในเดือน มีนาคม 2561 และ ตุลาคม 2561
ดานการจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพ
• ดําเนินการรวบรวมขอมูลตลอดป โดยขอมูลประกันคุณภาพทั่วไป เชน บริการวิชาการ อาจารยที่รวม
ประชุมวิชาการ กิจกรรม-ประชุมวิชาการที่จัด อาจารยที่เยือนตางประเทศที่ไมใชการประชุมวิชาการ
ชาวตางชาติที่มาเยือน อาจารยที่ไดรับรางวัล นิสิตที่ไดรับรางวัล งานที่ไดรับการปรับปรุง ฯลฯ รวบรวม
และสงใหสวนงานตางๆ ตรวจสอบขอมูล เมื่อเดือนมีนาคม 2561 และมิถุนายน 2561
• ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน การบูรณาการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน เมื่อเดือน
มิถุนายน 2561
• ขอมูลทุนวิจัย ผลงานที่ตีพิมพเผยแพรและ ผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชน รวบรวมและสงใหสวน
งานตางๆตรวจสอบขอมูล เมื่อเดือนมิถุนายน 2561
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ดานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ สกอ.
ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ โดยมีกําหนดการดังนี้
22 มีนาคม 2561
23 มีนาคม – 29 มิถุนายน 2561
1-31 มีนาคม 2561
2 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2561
13 – 27 สิงหาคม 2561
ภายในเดือนสิงหาคม 2561
สิงหาคม 2561
สิงหาคม / กันยายน 2561
ภายใน 5 ตุลาคม 2561

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะ
คณะและภาควิชา ตรวจ เติม ตาม ขอมูล Daily-KPI เพื่อนําสรุป
เปน CDS
คณะบันทึก แกไข ยืนยัน ขอมูล CDS รอบปปฏิทิน 2560 ลง
ระบบ CU-IDMS ของมหาวิทยาลัย
คณะบันทึกขอมูล CDS รอบปงบประมาณ 2561 และปการศึกษา
2560 ลงระบบ CU-IDMS ของมหาวิทยาลัย
เจาภาพแตละหนวยงานของมหาวิทยาลัยตรวจสอบ แกไข ยืนยัน
ขอมูล ที่คณะสง
คณะจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR)
คณะจัดสงรายงานประเมินตนเองแกคณะผูตรวจประเมิน
ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพของคณะ
คณะรายงานประเมินตนเอง (SAR และรายงานผลการประเมิน
(AAR) ในระบบ CU-IDMS พรอมจัดสงเลมรายงานใหมหาวิทยาลัย

2.2 กิจกรรมที่สรางความโดดเดน/กิจกรรมเดนของหนวยงานในปที่สะทอนการ
พัฒนาคุณภาพ
คณะอักษรศาสตร มีกิจกรรมที่สรางความโดดเดนในปงบประมาณ 2561 เปนจํานวนมาก ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
ดานอาจารย
 อาจารยไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 4 คน
ระดับชาติ
3 คน (3 รางวัล
ระดับนานาชาติ
1 คน (1 รางวัล
 อาจารยเปนกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพิเศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 425 รายการ
ระดับชาติ
409 รายการ
ระดับนานาชาติ 16 รายการ
 อาจารยไปเสนอผลงาน/รวมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 76 รายการ
ระดับชาติ
18 รายการ
ระดับนานาชาติ 58 รายการ
 อาจารยไปตางประเทศเพื่อสรางความรวมมือ วิจัยหรือเพิ่มพูนความรู หรืออื่นๆ รวม 13
รายการ
งานประกันคุณภาพ

ดานนิสิต
 นิสิตไดรับรางวัล
นิสิตปจจุบัน 23 คน ไดรับรางวัลระดับชาติ
23 รายการ
นิสิตปจจุบัน 1 คน ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ
10 รายการ
ศิษยเกา
6 คน ไดรับรางวัลระดับชาติ
6 รายการ
ศิษยเกา
- คน ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ
- รายการ
 นิสิตไดรับทุนไปตางประเทศ จํานวน 117 คน
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม นิสิตเขาศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม จํานวน 5 คน
นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุนที่ 10 - รุนที่ 11 มีจํานวนทั้งหมด 15 คน
 ขอมูลการเผยแพรผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาโท
46 คน จํานวน
46 รายการ
ระดับปริญญาเอก
21 คน จํานวน
27 รายการ
ดานกิจกรรม
 การการจัดประชุมวิชาการ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา 64 กิจกรรม
 การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9 ครั้ง
ดานการวิจัย
 บทความที่ไดรับการอางอิง (Citation) จํานวน 4 บทความ ไดรับการอางอิง 9 ครั้ง
 ผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ในป 2561 จํานวน 26 รายการ ดังนี้
บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ จํานวน 15 รายการ
บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ระดับนานาชาติ จํานวน 11 รายการ
ดานบริการวิชาการ

 โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได จํานวน 92 โครงการ มีผูรับบริการจํานวน 6,378 คน
 โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดที่จัดโดยศูนยบริการวิชาการ 91 โครงการ มีผูรับบริการ 4,073 คน
 โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดที่จัดโดยศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ 1 โครงการ มี
ผูรับบริการ 2,305 คน
 โครงการบริการวิชาการแบบไมมีรายได จํานวน 1 โครงการ มีผูรับบริการจํานวน 590 คน

ดานนานาชาติ
 นิสิตตางชาติที่ศึกษาแบบไมรบั ปริญญา เชน นิสิตแลกเปลีย่ น นิสิตรวมฟง 65 คน
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ดานอาจารย

รางวัลระดับชาติ 3 รางวัล
ภาควิชา

่ อาจารย์
ชือ

่ ผลงาน
ชือ

่ รางวัล/ประกาศเกียรติคณ
ชือ
ุ

หน่วยงานทีใ่ ห ้รางวัล

บรรณารักษศาสตร์

ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

บุคคลดีเด่นใน
วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ
ศาสตร์ ประจําปี
2561

ได ้รับรางวัล บุคคลดีเด่นใน
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และ
สารสนเทศศาสตร์ ประจําปี
2561

จากสมาคมห ้องสมุด
แห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร

2

ภาษาตะวันออก

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

บรรณารักษศาสตร์

ลักษณะเฉพาะ
ของอักษรภาษา
อาหรับ
ได ้รับการยกย่อง
และเชิดชูเกียรติท ี่
ได ้ช่วยเหลือ
สนั บสนุน และทํา
คุณประโยชน์
สําคัญเป็ นอย่างยิง่
ต่อมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราช

รางวัลการนํ าเสนอภาคบรรยาย
ดีเด่น สาขาภาษาอาหรับ

3

อาจารย์ ดร.
ทรงศักดิ์
หมัดสะและ
ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธ์

ลําดับ
ที่
1

รางวัลระดับนานาชาติ 1 รางวัล
ลําดับ
ที่

1

ได ้รับโล่สามศร ซึง่ เป็ นตรา
สัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภาควิชา

่ อาจารย์
ชือ

่ ผลงาน
ชือ

ภาษา
ตะวันออก/
ภาษา
เกาหลี

อ.สุภาพร บุญรุง่

นั กเรียนต่างชาติดเี ด่น
่ เสียงให ้
ผู ้สร ้างชือ
มหาวิทยาลัยในด ้านวิชาการ
และระดับนานาชาติ (Ewha
Award for Global
Ambassadors)

่ รางวัล/ประกาศ
ชือ
เกียรติคณ
ุ
รางวัลศิษย์เก่านักเรียน
ต่างชาติดเี ด่นผู ้สร ้าง
่ เสียงให ้มหาวิทยาลัย
ชือ
ในด ้านวิชาการและระดับ
นานาชาติ (Ewha
Award for Global
Ambassadors)

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมธิราช

หน่วยงานที่
ให ้รางวัล
Ewha
Womans
University

วันเดือนปี ท ี่
ได ้รับรางวัล
ประจําปี
2561

18 ธ.ค.
2561
ประจําปี
2561

วันเดือนปี ท ี่
ได ้รับรางวัล
18 ก.ย.
2561

อาจารยเปนกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพิเศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 358 รายการ
ระดับนานาชาติ 16 รายการ
ระดับชาติ
409 รายการ

อาจารยเปนกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพิเศษ วิทยากร ฯลฯ ระดับนานาชาติ 16 รายการ
ภาควิชา

่
ชือ

ลําดับ
ที่
1

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.อรนุช เศวต
รัตนเสถียร

2

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.อรนุช เศวต
รัตนเสถียร

งานประกันคุณภาพ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

Co-Chair ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
A-LIEP 2017 ซึง่ เป็ น
ส่วนหนึง่ ในการประชุม
The International
Forum on Data,
Information, and
Knowledge for Digital
Lives
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณา
บทความ ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ALIEP 2017 เป็ นส่วนหนึง่
ในการประชุม The
International Forum on
Data, Information, and
Knowledge for Digital
Lives

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

คณะกรรมการการจัดประชุม ALIEP 2017

ช่วงเวลาที่
เชิญ
ส.ค.-พ.ย.
60

คณะกรรมการการจัดประชุม ALIEP 2017

ส.ค.-ก.ย.
60

ลําดับ
ที่
3

ภาควิชา

่
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม
ประยงค์

4

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม
ประยงค์

5

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม
ประยงค์

6

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิม
ประยงค์

7

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรี
บริสท
ุ ธิส
์ กุล

8

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรี
บริสท
ุ ธิส
์ กุล

9

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

10

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ดร.เอกกมล วรรณ
เมธี

Program Committee
Co-Chair ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
ICADL2017
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณา
บทความวารสาร
Medical Internet
Research จํานวน 2
บทความ
Program Committee
Member, Theory and
Practices in Digital
Libraries, 29
พฤษภาคม 2561
Program Committee
Member,
International
Conference on AsiaPacific Digital
Libraries, 14 มีนาคม
2561
Program Chair ในการ
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ A-LIEP
2017 ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่
ในการประชุม The
International Forum
on Data, Information,
and Knowledge for
Digital Lives
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณา
บทความ ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
A-LIEP 2017 ซึง่ เป็ น
ส่วนหนึง่ ในการประชุม
The International
Forum on Data,
Information, and
Knowledge for Digital
Lives
เป็ นผู ้อภิปราย หัวข ้อ
“Educating LIS
Professionals in the
Age of Big Data:
Trends and Vision for
Asia-Pacific” ในการ
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ A-LIEP
2016 - The AsiaPacific Conference on
Library & Information
Education and
Practice (A-LIEP) ณ
เมือง Nanjin
วิทยากรบรรยายและ
ปฏิบต
ั งิ านในภาคสนาม
เรือ
่ งการวัดการไหลใน
ลํานํ้ า

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
การประชุมนานาชาติ ICADL
2017

ช่วงเวลาที่
เชิญ
ส.ค.-พ.ย.
60

Medical Internet Research
Journal

ธ.ค. 2560

การประชุมนานาชาติ
TPDL2018

29
พฤษภาคม
2561

การประชุมนานาชาติ ICADL
2018

14 มีนาคม
2561

ภาควิชาฯ

ส.ค.-ก.ย.
60

ภาควิชาฯ

ส.ค.-พ.ย.
60

คณะกรรมการการจัดประชุม ALIEP 2016

3 – 4 พ.ย.
59

Raffles Institute, Singapore

6-8 ส.ค.61

32
ลําดับ
ที่
11

ภาควิชา

่
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.วชิราภรณ์ คลัง
ธนบูรณ์

12

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.วชิราภรณ์ คลัง
ธนบูรณ์

13

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรี
บริสท
ุ ธิส
์ กุล

14

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.วชิราภรณ์ คลัง
ธนบูรณ์

15

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.อรนุช เศวต
รัตนเสถียร

16

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.อรนุช เศวต
รัตนเสถียร

ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมิน
บทความ International
Conference on AsiaPacific Digital
Libraries
ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมิน
บทความ International
Conference on AsiaPacific Digital
Libraries
Panel member in the
1st ICOO Conference
" From Open Library
to Open Society"
Panel member in the
1st ICOO Conference
" From Open Library
to Open Society"
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณา
บทความวิจัยเพือ
่ ลง
พิมพ์ในวารสาร LIBRES
จํานวน 2 บทความ
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณา
บทความและเป็ น Panel
สําหรับงานประชุม
นานาชาติ iCoo 2018
จํานวน 4 บทความ ใน
หัวข ้อ Open Library

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
การประเมินนานาชาติ ICADL
2018

การประเมินนานาชาติ ICADL
2018

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

19 สค. 61

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

19 สค. 61

Nanyang Technological
University, Singapore

20-มิ.ย.-61

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

19-ส.ค.-61

อาจารยเปนกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพิเศษ วิทยากร ฯลฯ ระดับชาติ 409 รายการ
ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

บรรณารักษศาสตร์
2
3

ผศ.จินดารัตน์
เบอรพันธุ์

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.จินดารัตน์
เบอรพันธุ์

4

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.นยา สุจ
ฉายา

กรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต
(สารสนเทศศาสตร์) มรภ.
มหาสารคาม
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณา
หนั งสือเรือ
่ ง การเขียน
รายงานวิชาการ
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ และพิจารณา
บทความ เรือ
่ ง การ
วิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะทาง
สารสนเทศของหนั งสือบุด
ในจังหวัดพัทลุง เพือ
่
ตีพม
ิ พ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ Veridian
E-Journal มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปี ท ี่ 9 ฉบับที่ 2
เดือนพฤษภาคม สิงหาคม 2559
เป็ นวิทยากรบรรยายพิเศษ
หัวข ้อเรือ
่ ง "คุณค่าของ
จดหมายเหตุในสังคมไทย
กับกลยุทธ์งานจดหมาย
เหตุ" ณ ห ้องประชุม 741
้ 4 ธนาคาร
อาคาร 7 ชัน
แห่งประเทศไทย

ลําดับ
ที่
1

งานประกันคุณภาพ

ช่วงเวลาที่
เชิญ

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

มรภ.มหาสารคาม

ช่วงเวลาที่
เชิญ
25 ตุลาคม
2560

สํานั กพิมพ์จฬ
ุ าฯ

ธันวาคม
2560

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ธันวาคม
2560

ธนาคารแห่งประเทศไทย

16
พฤศจิกายน
2560 เวลา
9.00-12.00
น.

ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.นยา สุจ
ฉายา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

5
6

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.นยา สุจ
ฉายา

7

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.นยา สุจ
ฉายา

8

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.นยา สุจ
ฉายา

9

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.นยา สุจ
ฉายา

10

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรี
บริสท
ุ ธิส
์ กุล

11

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรี
บริสท
ุ ธิส
์ กุล

12

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรี
บริสท
ุ ธิส
์ กุล

กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ หัวข ้อ "การ
จัดการจดหมายเหตุ :
ึ ษาการประมิน
กรณีศก
คุณค่าเอกสารของบริษัท
บี. กริม"
กรรมการสอบหัวข ้อ
วิทยานิพนธ์
หัวข ้อ "การศึกษาหลักการ
จัดการเอกสารโดยใช ้
หลักการจัดการเอกสาร
แบบวิเคราะห์หน ้าที่ :
ึ ษาบัณฑิต
กรณีศก
วิทยาลัย มหาวอทยาลัย
ศิลปากร" และ "แนว
ทางการประเมินคุณค่า
เอกสารดิจท
ิ ัลประเภทไฟล์
ภาพนิง่ ในบริบทประเทศ
ึ ษา: หอ
ไทย กรณีศก
จดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ ้าอยูห
่ วั ภูมพ
ิ ลอดุลย
เดช"
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ ในการ
พิจารณาบทความวิชาการ
เพือ
่ เผยแพร่ในโครงการ
ประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ
และนานาชาติครัง้ ที่ 8
"ประเทศไทย 4.0
ู่ าร
นวัตกรรมสร ้างสรรค์สก
พัฒนาทีย
่ ั่งยืน"
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็ นวิทยากร หัวข ้อ "การ
เข ้าถึงและการใช ้จดหมาย
เหตุ" อาคาร 34
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิ
โรฒ
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณา
หลักสูตรมหาบัณฑิต การ
จัดการจดหมายเหตุและ
เอกสารและสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรม
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณา
โครงการวิจัยสาขา
สารสนเทศศึกษา มศว.
ผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านเนือ
้ หา
เพือ
่ การปรับปรุงตํารา
มสธ. ป.ตรี วิชาการ
วิเคราะห์สารสนเทศ
อ.ทีป
่ รึกษาร่วม นศ.ป.เอก
มสธ. (พรชิตา อุปถัมภ์)

13

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.จินดารัตน์
เบอรพันธุ์

ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณา
บทความ เรือ
่ ง การ
วิเคราะห์บทความใน
วารสาร ทางบรรณารักษ
ศและสารสนเทศศาสตร์
ระหว่างปี พ.ศ. 25402557

ลําดับ
ที่

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

ช่วงเวลาที่
เชิญ
15 ธันวาคม
2560 เวลา
9.00-12.00
น.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

30 มกราคม
2561 เวลา
9.00-12.00
น.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

22
พฤษภาคม
2561

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันศุกร์ท ี่ 20
เมษายน
เวลา 9.0012.00 น.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

10 มิถน
ุ ายน
พ.ศ. 2561

คณะมนุษยศาสตร์ มศว.

มิ.ย. 61

สาขาศิลปศาสตร์ มสธ.

ม.ค.-ก.พ.
61

สาขาศิลปศาสตร์ มสธ.

พ.ค. 61

คณะมนุษยศาสตร์ ม. ศรีนคริ
นทรวิโรฒ

25 ตุลาคม
2560

34
ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

สํานั กหอสมุด มหาวิทยาลัย
รังสิต

15

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

16

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

17

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

18

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

19

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

20

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

21

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

22

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระจําวารสาร
รังสิตสารสนเทศ
ดําเนินการโดย
สํานั กหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต เพือ
่
ปฎิบต
ั ห
ิ น ้าทีพ
่ จ
ิ ารณา
บทความทีจ
่ ะตีพม
ิ พ์ใน
วารสาร
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง การ
ออกแบบบริการในงาน
ห ้องสมุดโรงเรียน
วิทยากรการอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ าร เรือ
่ งการวิจัย
แบบผสมผสานทาง
สุขภาพ
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง การ
ออกแบบบริการในงาน
ห ้องสมุดโรงเรียน
วิทยากรการอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ าร เรือ
่ งการวิจัย
แบบผสมผสานทาง
สุขภาพ
วิทยากร หัวข ้อ ประเด็น
ทางจริยธรรมในการอ ้างอิง
ผลงานทางวิชาการ
วิทยากรเสวนา หัวข ้อ
โอกาสและความร่วมมือใน
การส่งสิง่ พิมพ์ให ้หอสมุด
แห่งชาติ
คณะทํางานจัดทําข ้อเสนอ
นโยบายและระบบบริหาร
จัดการหนั งสือและการ
ส่งเสริมการอ่าน
วิทยากรอรม Systematic
Literature Review

23

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

24

บรรณารักษศาสตร์

25

ลําดับ
ที่
14

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

ช่วงเวลาที่
เชิญ
ปี การศึกษา
2560

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบล
ู
สงคราม

28 มิย.61

ศูนย์การพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23 กค. 61

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบล
ู
สงคราม

28 มิย.61

ศูนย์การพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23 กค. 61

สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่ง
ประเทศไทย

29 มิย 61

สํานั กหอสมุดแห่งชาติ

19 กค.61

สํานั กงานเลขาธิการสภา
การศึกษา

24 สค.61

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ ้าน
สมเด็จเจ ้าพระยา

2 สค. 61

การอบรม Systematic
Literature Review

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ ้าน
สมเด็จเจ ้าพระยา

26 เมย. 61

อ.ดร.เสาวภา หลิม
วิจต
ิ ร

ผู ้ทรงคุณวุฒต
ิ รวจสอบ
เครือ
่ งมือวิจัย

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ.

3 มค 61

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.เสาวภา หลิม
วิจต
ิ ร

ชมรมบรรณารักษ์ ห ้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา

17กย. 61

26

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.วชิราภรณ์
คลังธนบูรณ์

ศูนย์มานุษยวิทยา สิรน
ิ ธร

21 กย 61

27

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.จินดารัตน์
เบอรพันธุ์

28

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.สรคม ดิส
สะมาน

วิทยากรบรรยาย หัวข ้อ
รับมืออย่างในยุคแห่งความ
เปลีย
่ นแปลงทางดิจท
ิ ัล
ผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสีย -แสดง
ความคิดเห ้นต่อแผน
ยุทธศาสตร์ ศมส. พ.ศ.
2561-2565
กรรมการพิจารณาและแบบ
ประเมินการคัดเลือกบุคคล
และห ้องสมุดเพือ
่ รับการ
ประกาศเกียรติคณ
ุ
เป็ นผู ้ตรวจสอบเครือ
่ งมือ
วิจัย

งานประกันคุณภาพ

สมาคมห ้องสมุดแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูพัมภ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสุราษฎร์ธานี

ตัง้ แต่วันที่ 2
มีค.61
ม.ค.-61

ลําดับ
ที่
29

ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.สรคม ดิส
สะมาน

เป็ นวิทยากร หัวข ้อ "การ
อ ้างอิงและการเขียน
รายการบรรณานุกรมของ
ทรัพยากรสารสนเทศ" ณ
ห ้อง 128 อาคาร 1 จตุ
ราคาร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่
เป็ นอาจารย์พเิ ศษ บรรยาย
เรือ
่ ง "เทคโนโลยีสําหรับ
การจัดทําดรรชนี" ณ ห ้อง
263 อาคาร 6

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่

คุณมนุษยศษสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎนครสวรรค์

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ช่วงเวลาที่
เชิญ
วันเสาร์ท ี่ 3
กุมภาพันธ์
2561 เวลา
15.00 18.00 น.
วันพฤหัสบดี
ที่ 22
กุมภาพันธ์
2561 เวลา
08.30 12.30 น.
วันจันทร์ท ี่ 5
มีนาคม
2561 เวลา
13.00 14.30 น.

30

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.สรคม ดิส
สะมาน

31

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.สรคม ดิส
สะมาน

32

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.สรคม ดิส
สะมาน

33

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.วชิราภรณ์
คลังธนบูรณ์

เป็ นวิทยากรบรรยายพิเศษ
่
เรือ
่ ง คุณลักษณะของสือ
ใหม่ ในงานบริการวิชาการ
่ ใหม่ ทรัพยากร
เรือ
่ ง สือ
สารสนเทศในศตวรรษที่
้
21 ณ ห ้องชอนตะวัน ชัน
4 อาคาร 15
วิทยากรบรรยาย หัวข ้อ
เรือ
่ ง " ประเด็นทาง
กฏหมายและจริยธรรมใน
การใช ้ข ้อมูลสารสนเทศ"
ณ ห ้องประชุม 105 อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็ นผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณา
บทความ

34

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.วชิราภรณ์
คลังธนบูรณ์

เป็ นผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณา
บทความ

สํานั กหอสมุดแห่งชาติ

35

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.วชิราภรณ์
คลังธนบูรณ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

36

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.วชิราภรณ์
คลังธนบูรณ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

27 ก.ย.
2560

37

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.วชิราภรณ์
คลังธนบูรณ์

สํานั กหอสมุดแห่งชาติ กรม
ศิลปากร

ส.ค. 60 ก.ค. 61

38

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

สมาคมห ้องสมุดแห่งประเทศ
ไทย

ตัง้ แต่ 11
พ.ย. 2560

39

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ และพิจารณา
บทความเพือ
่ ตีพม
ิ พ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
Veridian E-Journal
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี ท ี่
10 ฉบับที่ 2 เดือนพ.ค. ส.ค. 60
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ และพิจารณา
บทความเพือ
่ ตีพม
ิ พ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
Veridian E-Journal
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี ท ี่
10 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย. ธ.ค. 60
ทีป
่ รึกษาโครงการวิจัยด ้าน
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
สํานั กหอสมุดแห่งชาติ
คณะทํางานปรับปรุง
มาตรฐานห ้องสมุด พ.ศ.
2549
กรรมการพิจารณาเกณฑ์
และแบบประเมินการ
คัดเลือกบุคคลและ
ห ้องสมุดเพือ
่ รับการ
ประกาศเกียรติคณ
ุ

11 มิ.ย.
2561
23 พ.ย.
2560

สมาคมห ้องสมุดแห่งประเทศ
ไทย

ตัง้ แต่ วันที่
2 มีนาคม
พ.ศ. 2561

ึ ษา
ศูนย์พท
ุ ธศาสน์ศก

สํานั กหอสมุดแห่งชาติ

27 มิถน
ุ ายน
2561 เวลา
13.20 16.20 น.

9 ม.ค.
2561

36
ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี

41

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

42

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

43

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

ิ
วิทยากรในโครงการ
การ
พัฒนาเครือข่ายวิชาชีพนั ก
สารสนเทศ
้ นะ
ทีป
่ รึกษาเพือ
่ ชีแ
แนวทางในการเขียน
แผนงานสนั บสนุนการวิจัย
ด ้านมานุษยวิทยา
คณะผู ้ทรงคุณวุฒ ิ ชุด
โครงการทุนวิจัยทีม
่ งุ่ เป้ า
ตอบสนองความต ้องการ
ในกาารพัฒนาประเทศ
ด ้านมนุษยศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ 2561 ร่วม
ระหว่าง วช. และ สกว.
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาร่าง
รายงานวิจัย

44

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.อรนุช
เศวตรัตนเสถียร

45

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

46

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

47

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

48

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

49

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

50

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

51

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

52

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

53

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

54

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

55

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณา
บทความ 1 เรือ
่ งในวารสาร
สารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณา
บทความวารสาร
สารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
เรือ
่ ง
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณา
บทความวารสารบรรณ
ศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร, จํานวน 1 บทความ
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณา
ข ้อเสนอโครงการ “เวที
วิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครัง้
ที่ 12”
วิทยากรหัวข ้อ สถิตแ
ิ ละ
ตัวชีว้ ัดในห ้องสมุด: ความ
คาดหวังและความเป็ นจริง
วิทยากรหัวข ้ด "การ
ออกแบบบริการสําหรับ
ห ้องสมุดโรงเรียน"
วิทยากรหัวข ้อ "จริยธรรม
ทีเ่ กีย
่ วข ้องการอ ้างอิงทาง
วิชาการ"
วิทยากรหัวข ้อ "การ
ปริทัศน์วรรณกรรมอย่าง
เป็ นระบบ"
่ สาร
วิทยากรหัวข ้อ การสือ
ทางวิชาการและการเข ้าถึง
ข ้อมูลแบบเสรีแบบไหนที่
คนไทยต ้องการ
วิทยากรหัวข ้อ สถิตแ
ิ ละ
ตัวชีว้ ัดในห ้องสมุด: ความ
คาดหวังและความเป็ นจริง
่
วิทยากรหัวข ้อ “ริอา่ น: สือ
สังคม [Reading: Social
media].”

ลําดับ
ที่
40

งานประกันคุณภาพ

วิทยากรหัวข ้อ “การบริการสู่
ความเป็ นเลิศด ้วย Service
Design และ Design
Thinking"

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

ช่วงเวลาที่
เชิญ
21-มิ.ย.-61

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรน
ิ ธร

พ.ค.-61

สกว.

ตัง้ แต่่ 25
ม.ค. 61 ถึง
มิ.ย. 62 (1
ปี 6 เดือน)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ค.-61

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มี.ค.-61

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส.ค. - ธ.ค.
2560

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ธ.ค. 2560

สํานั กงานกองทุนสนั บสนุนการ
วิจัย

14 ธันวาคม
2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบล
ู
สงคราม

6
กรกฎาคม
2561.
28 มิถน
ุ ายน
2560

สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่ง
ประเทศไทย

29 มิถน
ุ ายน
2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จ
เจ ้าพระยา

26 มิถน
ุ ายน
2560

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราข

18 มิถน
ุ ายน
2561.

สํานั กงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

8 มิถน
ุ ายน
2561.

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12
พฤษภาคม
2561.
23 เมษายน
2561.

การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย

ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

สมาคมห ้องสมุดแห่งประเทศ
ไทย

57

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

58

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

วิทยากรหัวข ้อ “การ
วิจัยสหวิทยาการสําหรับ
สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์"
วิทยากรหัวข ้อ “แนวโน ้ม
การทําวิจัยในสาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา"
วิทยากรหัวข ้อ “การลัก
ลอกทางวิชาการ"

59

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

60

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

วิทยากรหัวข ้อ “สถานภาพ
และพลวัตของวิชาอักษร
ศาสตร์ ในรอบ 50 ปี
สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์"
วิทยากรหัวข ้อ “การลัก
ลอกทางวิชาการ"

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

31 มกราคม
2561.

61

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล

24 มกราคม
2561.

62

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

การอบรมอาจารย์ใหม่ รุน
่ ที่ 15
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22 ธันวาคม
2560.

63

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

วิทยากรหัวข ้อ “การ
สืบค ้นวรรณกรรม การ
จัดเก็บข ้อมูลวรรณกรรม
และการบริหารข ้อมูล
งานวิจัย"
วิทยากรหัวข ้อ “ลิขสิทธิใ์ น
่ เพือ
การใช ้สือ
่ การเรียนการ
สอน"
วิทยากรหัวข ้อ “การ
คัดลอกผลงานวิจัย
สิง่ พิมพ์ วิทยานิพนธ์"

20 ตุลาคม
2560.

64

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

65

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

67

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

วิทยากรหัวข ้อ “จริยธรรม
การวิจัย"

68

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรี
บริสท
ุ ธิส
์ กุล

69

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ป.โท หลักสูตรสารสนเทศ
เพือ
่ การศึกษา ม.ศิลปากร
2 เรือ
่ ง

สํานั กหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สํานั กงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ศิลปากร

7 กันยายน
2560.

66

วิทยากรหัวข ้อ
“Literature Review.” ใน
การอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
เรือ
่ ง Workshop on
Population Ageing
Research in ASEAN
วิทยากรหัวข ้อ “การ
ทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็ นระบบ"
วิทยากรหัวข ้อ “ลิขสิทธิใ์ น
งานห ้องสมุด"

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
ภาควิชาบัญชี คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Institute for Population and
Social Research, Mahidol
University

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี

ปี การศึกษา
2560

ลําดับ
ที่
56

คณะกรรมการประจํ าสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ
่ ทําหน ้าที่
กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
ทิศทางการพัฒนาสํานักวิทย
บริการฯ และติดตามผลการ
ดําเนินงานของสํานั กวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

ช่วงเวลาที่
เชิญ
28 มีนาคม
2561.

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25 มีนาคม
2561.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กําแพงแสน

28
กุมภาพันธ์
2561.
1 กุมภาพันธ์
2561.

2 ตุลาคม
2560

5 กันยายน
2560.
21 สิงหาคม
2560
23 พ.ค 61

38
ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

บรรณารักษศาสตร์

อ.เนณุภา สุภ
เวชย์

บริษัทบริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด
มหาชน (BAM)

71

บรรณารักษศาสตร์

อ.เนณุภา สุภ
เวชย์

วิทยากรหัวข ้อ การบริหาร
และการจัดการเอกสาร ยุค
BAM 4.0 จากทฤษฎี
่ ารปฏิบต
วิชาการ สูก
ั ิ
Develop MS. Office
skills

72

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.นยา สุจ
ฉายา

สมาคมจดหมายเหตุไทย

73

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ
เปรมสมิทธ์

74

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.วชิราภรณ์
คลังธนบูรณ์

75

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.วชิราภรณ์
คลังธนบูรณ์

76

บรรณารักษศาสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

77

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.สรคม ดิส
สะมาน

วิทยากรหัวข ้อ
แหล่งข ้อมูลและแหล่ง
เรียนรู ้ในงานจัดการ
เอกสารและจดหมายเหตุ
และการจัดทําคูม
่ อ
ื ปฏิบัต ิ
้ 1
กงาน ณ ห ้องประชุมชัน
อาคารหอประชุมกรม
ประชาสัมพันธ์
วิทยากรหัวข ้อ พฤติกรรม
สารสนเทศ (Information
Behavior) ณ ห ้องประชุม
กลุม
่ วิจัยมนุษยศาสตร์
ดิจท
ิ ัล อาคาร HS.02
วิทยากรในกิจกรรมเสวนา
เรือ
่ ง Data Literacy, The
Wisdom ติดเกราะป้ องกัน
ภัย ฉลาดใช ้ข ้อมูล ของ
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจําปี 2561
การประชุมแสดงความ
คิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์
ของ ศมส.
วิทยากร ณ ห ้องประชุม 3
้ 4
ชัน
อาคารเทพรัตน์วท
ิ ยาโชติ
สํานั ก
หอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร์
บางเขน
่ วชาญตรวจสอบ
ผู ้เชีย
เครือ
่ งมือโครงการวิจัย

78

บรรณารักษศาสตร์

อ.ดร.สรคม ดิส
สะมาน

79

ประวัตศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.วาสนา
วงศ์สรุ วัฒน์

80

ประวัตศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.ดินาร์ บุญ
ธรรม

81

ประวัตศ
ิ าสตร์

ิ
ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

ลําดับ
ที่
70

งานประกันคุณภาพ

ผู ้ทรงคุณุวฒ
ุ ต
ิ รวจประเมิน
บทความสําหรับตีพม
ิ พ์ใน
วารสารวิจัยราชภัฏ
เชียงใหม่
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
เรือ
่ ง "อิทธิพลของญีป
่ นที
ุ่
่
มีผลต่อการเปลีย
่ นแปลง
ของจีนในประวัตศ
ิ าสตร์"
วิทยากรร่วมจัดรายการ
วิทยุในรายการ "มองอดีต"
วิทยากรในกิจกรรมสัมมนา
อยุธยาศึกษาวิชาการ
"อยุธยา: พลิกอดีต
มุมมองใหม่" หัวข ้อเรือ
่ ง
เสวนา: เปิ ดกรุความรู ้
ประวัตศ
ิ าสตร์อยุธยา

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่วงเวลาที่
เชิญ

7 กุมภาพันธ์
และ 7
มีนาคม
2561
15-ส.ค.-61

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16-ก.ย.-61

องค์การพิพธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศษสตร์และ
เทคโนโลยี

20-ส.ค.-61

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรน
ิ ธร

21-ก.ย.-61

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

21-ก.ย.-61

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5 พ.ย. 60
เวลา 09.0012.00 น.

Thai PBS

ทุกวัน
พฤหัสบดี
เวลา 15.0015.30 น.
18 ม.ค. 61
เวลา 10.2012.00 น.

สถาบันอยุธยาศึกษา

ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

ประวัตศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.ภาวรรณ
เรืองศิลป์

83

ประวัตศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.ภาวรรณ
เรืองศิลป์

84

ประวัตศ
ิ าสตร์

ิ
ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

85

ประวัตศ
ิ าสตร์

ิ
ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

86

ประวัตศ
ิ าสตร์

ิ
ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

87

ประวัตศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.วาสนา
วงศ์สรุ วัฒน์

88

ประวัตศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.ภาวรรณ
เรืองศิลป์

วิทยากรบรรยายวิชา
"สถานการณ์ทั่วไปของ
ยุโรป"
วิทยากรในกิจกรรมสัมมนา
อยุธยาศึกษาวิชาการ
"อยุธยา: พลิกอดีต
มุมมองใหม่" หัวข ้อเรือ
่ ง
การค ้าและการเมืองอยุธยา
ใน "สาส์นการทูตสยามฮอลันดา"
วิทยากรรายวิชามุสลิมใน
ไทย หัวข ้อ "บทบาทและ
หน ้าทีข
่ องขุนนางมุสลิมใน
สมัยอยุธยาถึงสมัย
รัตนโกสินทร์"
วิทยากรรายวิชามุสลิมใน
ไทย หัวข ้อ วัฒนธรรม
มุสลิมในประวัตศ
ิ าสตร์
อยุธยา"
วิทยากรบรรยาย หัวข ้อ
"พระราชพิธบ
ี รม
ราชาภิเษก"
วิทยากรบรรยายพิเศษวิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์รว่ มสมัย
หัวข ้อเรือ
่ ง "จงกัว่ เมิง่ : ฝั น
ของจีนและนโยบายสังคม
นิยม
ิ ใหม่"
วิทยากรเสวนา "สิงห์บรุ ท
ี ี่
ไม่รู ้จัก"

89

ประวัตศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.ธนาพล
ลิม
่ อภิชาต

90

ประวัตศ
ิ าสตร์

ิ
ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

91

ประวัตศ
ิ าสตร์

ิ
ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

92

ประวัตศ
ิ าสตร์

ิ
ผศ.ดร.จุฬศพงศ์
จุฬารัตน์

93

ปรัชญา

ผศ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภินันท์

94

ปรัชญา

ผศ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภินันท์

95

ปรัชญา

อ.ธิดาวดี สกุล
โพน

ลําดับ
ที่
82

กรรมการสอบเค ้าโครง
วิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง "ความ
รักกับเพศสัมพันธ์ใน
่ สิง่ พิมพ์
วรรณกรรมและสือ
ของผู ้หญิงช่วงทศวรรษ
2490"
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
เรือ
่ ง "คนเอเชียในบังคับ
ของชาติตะวันตกกับการ
สร ้างความเป็ นพลเมือง
ของรัฐสยามสมัยใหม่
พ.ศ. 2416-2456"
วิทยากรบรรยายในรายวิชา
ประวัตศ
ิ าสตร์การแพทย์
อาจารย์พเิ ศษสอนหัวข ้อ
"เราเรียนรู ้อะไรจาก
ประวัตศ
ิ าสตร์" และ
"วิวัฒนาการและแนวคิด
ี โลก
ของการแพทย์ซก
ตะวันออก"
ขอเชิญเป็ นอาจารย์พเิ ศษ
วิชา RANS 608 หัวข ้อ
เรือ
่ ง Postmodemism
ขอเชิญเป็ นวิทยากร
รายวิชา 3647830 ปรัชญา
การพัฒนาศาสตร์ของการ
พยาบาล เรือ
่ ง Post
Modernism
ขอเชิญเป็ นอาจารย์พเิ ศษ
วิชาสุนทรียศาสตร์

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
โรงเรียนรักษาความปลอดภัย
ศูนย์รักษาความปลอดภัย
กองบัญชาการกองทัพไทย
สถาบันอยุธยาศึกษา

ช่วงเวลาที่
เชิญ
15 ม.ค. 61
เวลา 12.3015.30 น.
18 ม.ค. 61
เวลา 13.0014.30 น.

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

15 ก.พ. 61
เวลา 12.1014.40 น.

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

15 มี.ค. 61
เวลา 12.1014.40 น.

โรงเรียนการท่องเทีย
่ วและการ
ิ
บริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสต

28 เม.ย. 61
เวลา 09.0012.00 น.
16 พ.ค. 61
เวลา 10.0012.00 น.

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนาย
ร ้อยพระจุลจอมเกล ้า

คณะอนุกรรมการพิจารณาและ
เรียบเรียงประวัตศ
ิ าสตร์ไทย
สมัยอยุธยา
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10 มิ.ย. 61
เวลา 10.0012.00 น.
3 ก.ค. 61
เวลา 09.3012.30 น.

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5 ก.ค. 61
เวลา 13.3016.00 น.
เวลา 13.3016.00 น.

คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

16 ก.ค. 61
เวลา 09.3014.00 น.
23 ก.ค. 61
เวลา 09.0015.00 น.

คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

30-ต.ค.-60

คณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14/2/2561

สถาบันการพยาบาลศรีสวรันทิ
รา สภากาชาดไทย

11สค.-24
พย.60

40
ลําดับ
ที่
96

ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

ปรัชญา

ผศ.ดร.ศริญญา
อรุณขจรศักดิ์

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

97

ปรัชญา

ผศ.ดร.ศิรประภา
ชวะนะญาณ

ขออนุมัตใิ ห ้บุคลากรใน
สังกัดเป็ นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง บทบาท
ของ ฝ่ า ในปรัชญาการ
ปกครองของสวินจือ
่
ขอเชิญเป็ นอาจารย์พเิ ศษ
วิชา

98

ปรัชญา

ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์
ลดารมภ์

วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

99

ปรัชญา

ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์
ลดารมภ์

100

ปรัชญา

ผศ.ดร.กนิษฐ์ ศิร ิ
จันทร์

101

ปรัชญา

ผศ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภินันท์

102

ปรัชญา

อ.ดร.ปิ ยฤดี ไชย
พร

ขออนุมัตใิ ห ้บุคลากรเป็ น
ผู ้บรรยายหัวข ้อ วัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์ในสังคมไทย
ขอความอนุเคราะห์เป็ น
วิทยากร เรือ
่ งการทํา
ผลงานทางวิชาการ
อย่างไร จึงจะได ้ตําแหน่ง
invitation for the
program revision
meeting, intercultural
studies and languagse
ขอเชิญเป็ นผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
วิพากษ์ ผลงานวิจัย
โครงการ "เมือ
่ ฟ้ าสีทอง
ผ่องอําไพ: การศึกษามโน
ทัศน์เรือ
่ ง อิสระเสรีและ
ความเสมอภาคกับการ
เปลีย
่ นแปลงของค่านิยม
หลักในสังคมไทย ปี ท2
ี "
ขอเชิญอาจารย์ผู ้บรรยาย
รายวิชา ปก.468 ปรัชญา
สตรี

103

ปรัชญา

อ.ดร.ปิ ยฤดี ไชย
พร

วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ

104

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

ผศ.ดร.วรุณี อุดม
ศิลป

105

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

ผศ.ดร.วรุณี อุดม
ศิลป

ขอรับการสนั บสนุนอาจารย์
ผู ้สอน วิชาปรัชญาและ
ศาสนา
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
เรือ
่ ง "Les personnages
masculins dans trois
romans de Françoise
Sagan ให ้แก่นักศึกษา
ปริญญาโท
ผู ้ทรงคุณวุฒบ
ิ รรยาย
พิเศษให ้แก่นักศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาการ
แปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย
ประจําภาค 1 ปี การศึกษา
2560

106

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

ผศ.ดร.วรุณี อุดม
ศิลป

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

107

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

ผศ.สรรควัฒน์
ประดิษฐพงษ์

ผู ้ทรงคุณวุฒบ
ิ รรยาย
พิเศษให ้แก่นักศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาการ
แปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย
ประจําภาค 1 ปี การศึกษา
2560
วิทยากรในโครงการ "การ
พัฒนาทักษะการใช ้
ภาษาอิตาเลียนในการ
ปฏิบต
ั งิ านนํ าเทีย
่ วจริงแก่
นั กท่องเทีย
่ ว"

งานประกันคุณภาพ

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรันทิ
รา สภากาชาดไทย

ช่วงเวลาที่
เชิญ
5-พ.ย.-60

11สิงหาคม24
พฤศจิกายน
2560
5-ก.พ.-61

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏ
นครสวรรค์

21-ธ.ค.-60

มหาวิทยาลัยมหิดล

14-มิ.ย.-61

สกว.

4-พ.ค.-61

วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทุกวันศุกร์
ตัง้ แต่ 17
ส.ค.61-30
พ.ย.61
ภาคปลาย ปี
การศึกษา
2561
วันที่ 7
ธันวาคม
2560 เวลา
9.30 12.30 น.

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชมรมมัคคุเทศก์ภาษาอิตา
เลียนแห่งประเทศไทย

วันที่ 12
ตุลาคม
2560 และ
วันที่ 20
ตุลาคม
2560 เวลา
9.30-12.30
น.
วันที่ 19
ตุลาคม
2560 เวลา
9.30-12.30
น.
ระหว่างวันที่
13-15
ตุลาคม
2560 ณ
จังหวัด
เชียงใหม่

ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

ผศ.ดร.อติพร
เสถียรสุต

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

109

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

ผศ.ดร.วรุณี อุดม
ศิลป

110

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

อ.ดร.สิรวิ รรณ
จุฬากรณ์

111

ภาษาตะวันตก/
ฝรั่งเศส

ผศ.ดร.อติพร
เสถียรสุต

112

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

อ.ดร.ธนกร แก ้ว
วิภาส

เป็ นคณะทํางานสร ้างและ
กลัน
่ กรองเครือ
่ งมือวัด
ความถนั ดทางภาษา
ฝรั่งเศส ประจําปี การศึกษา
2561
กรรมการสอบเค ้าโครง
วิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง “ตัว
ละครชายในนวนิยายสาม
เรือ
่ งของฟรองซวส ซา
กอง” ให ้แก่นักศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชา
ฝรั่งเศสศึกษา
กรรมการดําเนินงานจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติ
ครัง้ ที่ 3 การสอนภาษา
ฝรั่งเศส : สร ้างสรรค์
นวัตกรรม
เป็ นคณะทํางานสร ้างและ
กลัน
่ กรองเครือ
่ งมือวัด
ความถนั ดทางภาษา
ฝรั่งเศส ประจําปี การศึกษา
2561
วิทยากรให ้แก่นักเรียนสอบ
คัดเลือกเข ้าร่วมการ
แข่งขันภาษาเยอรมัน
โอลิมปิ กวิชาการระหว่าง
ประเทศ

113

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

Dr. Antje Streit

กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พูดเพือ
่ อาชีพ
ภาษาเยอรมัน

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาเยอรมัน

114

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

อ.ดร.ธนกร แก ้ว
วิภาส

กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พูดเพือ
่ อาชีพ
ภาษาเยอรมัน

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาเยอรมัน

115

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน

อ.ดร.ธนกร แก ้ว
วิภาส

วิทยากรให ้แก่นักเรียนสอบ
คัดเลือกเข ้าร่วมการ
แข่งขันภาษาเยอรมัน
โอลิมปิ กวิชาการระหว่าง
ประเทศ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

116

ภาษาตะวันตก/
สเปน

ผศ.ดร.ภาสุร ี ลือ
สกุล

กระทรวงการต่างประเทศ

117

ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลียน

ผศ.สรรควัฒน์
ประดิษฐพงษ์

วิทยากรในกิจกรรมเพือ
่
เผยแพร่ความรู ้เกีย
่ วกับ
ลาตินอเมริกาและส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษา
สเปน
วิทยากรโครงการ "พัฒนา
ทักษะการใช ้ภาษาอิตา
เลียนในการปฏิบัตงิ านนํ า
เทีย
่ ว"

ลําดับ
ที่
108

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

ช่วงเวลาที่
เชิญ
ประจําปี
การศึกษา
2561

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันศุกร์ท ี่ 6
ตุลาคม
2560

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย

วันที่ 19-20
ตุลาคม
2560 ณ
โรงแรมปทุม
วันปริ๊ นเซส
ประจําปี
การศึกษา
2561

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ชมรมมัคคุเทศก์ภาษาอิตา
เลียนแห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่
8 มกราคม 9 กุมภาพันธ์
2561 และ
วันที่ 22
กุมภาพันธ์
2561
วันศุกร์ท ี่ 10
พฤศจิกายน
2560 ณ
ห ้องประชุม
คุณหญิงบุญ
เลือ
่ น เครือ
ตราชู 1 ตึก
60 ปี
วันศุกร์ท ี่ 10
พฤศจิกายน
2560 ณ
ห ้องประชุม
คุณหญิงบุญ
เลือ
่ น เครือ
ตราชู 1 ตึก
60 ปี
ระหว่างวันที่
8 มกราคม 9 กุมภาพันธ์
2561 และ
วันที่ 22
กุมภาพันธ์
2561
ระหว่างวันที่
13-15
ตุลาคม
2560
ระหว่างวันที่
13-15
ตุลาคม
2560

42
ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลียน

อ.ดร.ปาจรีย ์ ทา
ชาติ

่ วชาญ
เป็ นล่ามให ้ผู ้เชีย
ต่างประเทศในกิจกรรม
พัฒนาตลาดสินค ้าสําหรับ
ผู ้สูงอายุ ปี ท ี่ 5

สํานั กส่งเสริมการค ้าสินค ้าไลฟ์
สไตล์ กรมส่งเสริมการค ้า
ระหว่างประเทศ

119

ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลียน

อ.ดร.ปาจรีย ์ ทา
ชาติ

่ วชาญ
เป็ นล่ามให ้ผู ้เชีย
ต่างประเทศในกิจกรรม
พัฒนาตลาดสินค ้าสําหรับ
ผู ้สูงอายุ ปี ท ี่ 5

สํานั กส่งเสริมการค ้าสินค ้าไลฟ์
สไตล์ กรมส่งเสริมการค ้า
ระหว่างประเทศ

120

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.สุภาพร บุญรุง่

เป็ นวิทยากรในการประชุม
เชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารการจัดทํา
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน
ภาษาเกาหลีระดับ
มัธยมศึกษา

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

121

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.สุภาพร บุญรุง่

บรรยาย รายวิชา ภาษา
เกาหลีเพือ
่ ธุรกิจ 2

มหาวิทยาลัยหอการค ้า

122

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.สุภาพร บุญรุง่

บรรยาย รายวิชา ภาษา
เกาหลีเพือ
่ ธุรกิจ 1

มหาวิทยาลัยหอการค ้า

123

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.สุภาพร บุญรุง่

เป็ นวิทยากรอบรมการใช ้
ตําราเรียนภาษาเกาหลี 1
้ ปี ท ี่ 4
ให ้แก่นักศึกษาชัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิสถ์

124

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.สุภาพร บุญรุง่

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

125

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.สุภาพร บุญรุง่

126

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.สุภาพร บุญรุง่

เป็ นกรรมการตัดสินงาน
ศิลปหัตถกรรมนั กเรียน
ระดับชาติ ครัง้ ที่ 67 ปี
การศึกษา 2560
เป็ นกรรมการประเมิน
คุณภาพบทความวิจัย งาน
สัมมนาการจัดการเรียนการ
สอนภาษาเกาหลี ระดับ
นานาชาติ ประจําปี ๒๕๖๑
เป็ นวิทยากรอบรมภาษา
เกาหลีสําหรับผู ้ใช ้แรงงาน
ไทย (กระทรวงแรงงาน)

กระทรวงแรงงาน

14-21
พฤษภาคม
2561

127

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.สุภาพร บุญรุง่

เป็ นวิทยากรอบรมภาษา
เกาหลีสําหรับผู ้ใช ้แรงงาน
ไทย (กระทรวงแรงงาน)

กระทรวงแรงงาน

22-29
พฤษภาคม
2561

128

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.สุภาพร บุญรุง่

เป็ นวิทยากรอบรมภาษา
เกาหลีสําหรับผู ้ใช ้แรงงาน
ไทย (กระทรวงแรงงาน)

กระทรวงแรงงาน

4-11
มิถน
ุ ายน
2561

ลําดับ
ที่
118

งานประกันคุณภาพ

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ช่วงเวลาที่
เชิญ
วันอังคารที่
9 มกราคม
2561 เวลา
9.00-17.00
น. ณ ห ้อง
ประชุม 701
้ 7
ชัน
วันอังคารที่
9 มกราคม
2561 เวลา
9.00-17.00
น. ณ ห ้อง
ประชุม 701
้ 7
ชัน
ระหว่างวันที่
4-6
พฤษภาคม
2561 ณ โรง
แรงรอแยล
เบญจา
สุขม
ุ วิท
กรุงเทพฯ
ภาค
การศึกษาที่
2/ปี
การศึกษา
2560
ภาค
การศึกษาที่
1/ปี
การศึกษา
2561
19-ม.ค.-61

11-13
กุมภาพันธ์
2561
29-31
มีนาคม
2561

ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.สุภาพร บุญรุง่

เป็ นล่ามภาษาไทย-เกาหลี
ให ้ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา

130

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.สุภาพร บุญรุง่

131

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.สุภาพร บุญรุง่

132

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.อิสริยา พาที

133

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.อิสริยา พาที

เป็ นวิทยากรงานสัมมนา
ึ ษา
เชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเกาหลีศก
ประจําปี 2560

134

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.อิสริยา พาที

135

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

136

ลําดับ
ที่
129

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
กระทรวงการต่างประเทศ

ช่วงเวลาที่
เชิญ
16-พ.ค.-61

เป็ นกรรมการตัดสินการ
ประกวดสุนทรพจน์ภาษา
เกาหลี

ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี

22-มิ.ย.-61

เป็ นกรรมการประเมิน
คุณภาพบทความวิจัย การ
ประชุมวิชาการนานาชาติ
ึ ษา-ไทย
ร่วมกับเกาหลีศก
ศึกษา(KTAC'5)
เป็ นวิทยากรในการประชุม
เชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารการจัดทํา
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน
ภาษาเกาหลีระดับ
มัธยมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

19-20
กรกฎาคม
2561

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ระหว่างวันที่
4-6
พฤษภาคม
2561 ณ โรง
แรงรอแยล
เบญจา
สุขม
ุ วิท
กรุงเทพฯ
11 ตุลาคม
2560

เป็ นวิทยากรอบรมภาษา
เกาหลีสําหรับผู ้ใช ้แรงงาน
ไทย (กระทรวงแรงงาน)

กระทรวงแรงงาน

23-24
พฤศจิกายน
2560

อ.อิสริยา พาที

เป็ นวิทยากรอบรมภาษา
เกาหลีสําหรับผู ้ใช ้แรงงาน
ไทย (กระทรวงแรงงาน)

กระทรวงแรงงาน

4-11
มิถน
ุ ายน
2560

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.อิสริยา พาที

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

19-20
กรกฎาคม
2561

137

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.ธเนศ สายจิต
บริสท
ุ ธิ์

เป็ นกรรมการประเมิน
คุณภาพบทความวิจัย การ
ประชุมวิชาการนานาชาติ
ึ ษา-ไทย
ร่วมกับเกาหลีศก
ศึกษา(KTAC'5)
เป็ นวิทยากรในการประชุม
เชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารการจัดทํา
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน
ภาษาเกาหลีระดับ
มัธยมศึกษา

138

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.ธเนศ สายจิต
บริสท
ุ ธิ์

เป็ นวิทยากรงานสัมมนา
ึ ษา
เชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเกาหลีศก
ประจําปี 2560

139

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.ธเนศ สายจิต
บริสท
ุ ธิ์

140

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.ธเนศ สายจิต
บริสท
ุ ธิ์

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ระหว่างวันที่
4-6
พฤษภาคม
2561 ณ โรง
แรงรอแยล
เบญจา
สุขม
ุ วิท
กรุงเทพฯ
11 ตุลาคม
2560

เป็ นวิทยากรอบรมภาษา
เกาหลีสําหรับผู ้ใช ้แรงงาน
ไทย (กระทรวงแรงงาน)

กระทรวงแรงงาน

20-26
พฤศจิกายน
2560

เป็ นวิทยากรอบรมภาษา
เกาหลีสําหรับผู ้ใช ้แรงงาน
ไทย (กระทรวงแรงงาน)

กระทรวงแรงงาน

14-21
พฤษภาคม
2561

44
ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.ธเนศ สายจิต
บริสท
ุ ธิ์

เป็ นวิทยากรอบรมภาษา
เกาหลีสําหรับผู ้ใช ้แรงงาน
ไทย (กระทรวงแรงงาน)

กระทรวงแรงงาน

142

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.ธเนศ สายจิต
บริสท
ุ ธิ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

19-20
กรกฎาคม
2561

143

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.ธเนศ สายจิต
บริสท
ุ ธิ์

บริษัท ซัมซุง อิเล็กทรอนิคส์
จํากัด

2 เมษายน
2561

144

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.ธเนศ สายจิต
บริสท
ุ ธิ์

บริษัท ซัมซุง อิเล็กทรอนิคส์
จํากัด

2
พฤษภาคม
2561

145

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.ธเนศ สายจิต
บริสท
ุ ธิ์

บริษัท ซัมซุง อิเล็กทรอนิคส์
จํากัด

1 มิถน
ุ ายน
2561

146

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.ธเนศ สายจิต
บริสท
ุ ธิ์

บริษัท ซัมซุง อิเล็กทรอนิคส์
จํากัด

2 กรกฎาคม
2561

147

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.ชนามาศ เพ็ง
สมบูรณ์

เป็ นกรรมการประเมิน
คุณภาพบทความวิจัย การ
ประชุมวิชาการนานาชาติ
ึ ษา-ไทย
ร่วมกับเกาหลีศก
ศึกษา(KTAC'5)
เป็ นวิทยากรบรรยายความรู ้
ทั่วไปเกีย
่ วเกาหลีและ
วัฒนธรรมเกาหลีให ้กับ
พนั กงานใหม่ทบ
ี่ รรจุเข ้า
ทํางานทีบ
่ ริษัท ซัมซุง
อิเล็กทรอนิคส์ จํากัด
เป็ นวิทยากรบรรยายความรู ้
ทั่วไปเกีย
่ วเกาหลีและ
วัฒนธรรมเกาหลีให ้กับ
พนั กงานใหม่ทบ
ี่ รรจุเข ้า
ทํางานทีบ
่ ริษัท ซัมซุง
อิเล็กทรอนิคส์ จํากัด
เป็ นวิทยากรบรรยายความรู ้
ทั่วไปเกีย
่ วเกาหลีและ
วัฒนธรรมเกาหลีให ้กับ
พนั กงานใหม่ทบ
ี่ รรจุเข ้า
ทํางานทีบ
่ ริษัท ซัมซุง
อิเล็กทรอนิคส์ จํากัด
เป็ นวิทยากรบรรยายความรู ้
ทัว่ ไปเกีย
่ วเกาหลีและ
วัฒนธรรมเกาหลีให ้กับ
พนั กงานใหม่ทบ
ี่ รรจุเข ้า
ทํางานทีบ
่ ริษัท ซัมซุง
อิเล็กทรอนิคส์ จํากัด
เป็ นวิทยากรในการประชุม
เชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารการจัดทํา
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน
ภาษาเกาหลีระดับ
มัธยมศึกษา

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

148

ภาษาตะวันออก/
เกาหลี

อ.โอ อาริม

ระหว่างวันที่
4-6
พฤษภาคม
2561 ณ โรง
แรงรอแยล
เบญจา
สุขม
ุ วิท
กรุงเทพฯ
11-13
กุมภาพันธ์
2561

ลําดับ
ที่
141

149
150

ภาษาตะวันออก/
จีน
ภาษาตะวันออก/
จีน

ผศ.ดร.ชัญญพร
จาวะลา
ผศ.ดร.สุรย
ี ์ ชุณ
หเรืองเดช

151

ภาษาตะวันออก/
จีน

ผศ.ดร.สุรย
ี ์ ชุณ
หเรืองเดช

152

ภาษาตะวันออก/
จีน

ผศ.ดร.สุรย
ี ์ ชุณ
หเรืองเดช

งานประกันคุณภาพ

เป็ นกรรมการตัดสินงาน
ศิลปหัตถกรรมนั กเรียน
ระดับชาติ ครัง้ ที่ 67 ปี
การศึกษา 2560
คณะกรรมการจัดทํา
พจนานุกรมศัพท์ปัจจุบน
ั
จีน-ไทย
คณะอนุกรรมการพัฒนา
แบบทดสอบวัดระดับ
มาตรฐานความรู ้สําหรับครู
และอาจารย์ไทยทีส
่ อน
ภาษาจีน
คณะกรรมการดําเนิน
โครงการแนะแนวติวความรู ้
ก่อนสอบ PAT จีน
ประจําปี 2561
คณะกรรมการพัฒนา
่ การสอน
แบบเรียนและสือ
ภาษาจีน

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กองศิลปกรรม ราชบัณฑิตย
สภา
สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

ช่วงเวลาที่
เชิญ
4-6
มิถน
ุ ายน
2561

วันศุกร์ เวลา
13.0015.00 น.
8 พ.ค. 61 ,
13 มี.ค. 61
และ 15
ม.ค. 61
17-ม.ค.-61

สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

11-ม.ค.-61

ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

ภาษาตะวันออก/
จีน

อ.ดร.ธีรวัฒน์
ธีรพจนี

เป็ นคณะทํางานด ้าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาจีน

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

154

ภาษาตะวันออก/
จีน

อ.ดร.ธีรวัฒน์
ธีรพจนี

คณะอนุกรรมการพัฒนา
แบบทดสอบวัดระดับ
มาตรฐาน ความรู ้สําหรับครู
และอาจารย์ไทยทีส
่ อน
ภาษาจีน, สกอ.

สกอ.

155

ภาษาตะวันออก/
จีน

อ.ดร.ธีรวัฒน์
ธีรพจนี

156

ภาษาตะวันออก/
จีน
ภาษาตะวันออก/
จีน

อ.ดร.ธีรวัฒน์
ธีรพจนี
อ.ดร.ศศรักษ์
เพชรเชิดชู

คณะกรรมการบริหาร
สมาคมครูภาษาจีนแห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ฯ
ตรวจประกันคุณภาพ
หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาจีน
สมาคมครูภาษาจีนแห่ง
ประเทศไทย

158

ภาษาตะวันออก/
จีน

อ.ดร.ศศรักษ์
เพชรเชิดชู

สมาคมครูจน
ี แห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมครูจน
ี แห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

159

ภาษาตะวันออก/
จีน

อ.ดร.ศศรักษ์
เพชรเชิดชู

160

ภาษาตะวันออก/
จีน

อ.ดร.ศศรักษ์
เพชรเชิดชู

161

ภาษาตะวันออก/
จีน

อ.ดร.หทัย แซ่
เจีย
่

162

ภาษาตะวันออก/
จีน

อ.อภิรดี เจริญ
เสนีย ์

163

ภาษาตะวันออก/
จีน

ผศ.ดร.ชัญญพร
จาวะลา

164

ภาษาตะวันออก/
จีน

ผศ.ดร.ชัญญพร
จาวะลา

165

ภาษาตะวันออก/
จีน

ผศ.ดร.ชัญญพร
จาวะลา

ลําดับ
ที่
153

157

พิจารณาข ้อสอบ ภาควิชา
ภาษาจีน มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมิน
บทความวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมิน
คุณภาพโครงการบทเรียน
ออนไลน์
มหาวิทยาลัยมหิดล งวดที่
2
โครงการแนะแนวติวความรู ้
ก่อนสอบ PAT จีนประจําปี
2560
คณะอนุกรรมการพัฒนา
แบบทดสอบวัดระดับ
มาตรฐาน ความรู ้สําหรับครู
และอาจารย์ไทยทีส
่ อน
ภาษาจีน, สกอ.

คณะอนุกรรมการพิจารณา
แบบทดสอบวัดระดับ
มาตรฐานความรู ้สําหรับครู
และอาจารย์ไทยทีส
่ อน
ภาษาจีน
คณะกรรมการดําเนิน
โครงการแนะแนวติวความรู ้
ก่อนสอบ PAT จีน
ประจําปี 2561
กรรมการร่างแบบเรียน
ประถมศึกษาตอนปลาย

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

ช่วงเวลาที่
เชิญ
ตัง้ แต่วันที่
18
พฤษภาคม
2560 เป็ น
ต ้นไป
11 ก.ย. 60
, 20 พ.ย.
60 , 26
ธ.ค. 60 ,
22 ก.พ. 61
, 22 มี.ค.
61 , 17
พ.ค. 61
และ 28
มิ.ย. 61
16 ส.ค. 60
, 15 พ.ย.
60 และ 6
มิ.ย. 61
2 ส.ค. 61
ทัง้ ปี

10 พ.ย. 60
ก.ย.- ต.ค.
60

มหาวิทยาลัยมหิดล

5 ต.ค. 60

สกอ.

11 ก.ย. 60
, 20 พ.ย.
60 , 26
ธ.ค. 60 ,
22 ก.พ. 61
, 22 มี.ค.
61 , 17
พ.ค. 61
และ 28
มิ.ย. 61
8 พ.ค. 61 ,
13 มี.ค. 61
และ 15
ม.ค. 61

สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

17-ม.ค.-61

สถาบันจีน (สพฐ)

23-ก.พ.-61

46
ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

ภาษาตะวันออก/
จีน
ภาษาตะวันออก/
จีน
ภาษาตะวันออก/
จีน

ผศ.ดร.ชัญญพร
จาวะลา
ผศ.ดร.ชัญญพร
จาวะลา
ผศ.ดร.ชัญญพร
จาวะลา

169

ภาษาตะวันออก/
จีน

อ.ดร.สืบพงศ์
ช ้างบุญชู

170

ภาษาตะวันออก/
จีน

อ.ดร.ธีรวัฒน์
ธีรพจนี

171

ภาษาตะวันออก/
จีน
ภาษาตะวันออก/
จีน

อ.ดร.ธีรวัฒน์
ธีรพจนี
ผศ.ดร.ชัญญพร
จาวะลา

วิทยากรงานสัมมนา Over
the Grate Wall talk
วิทยากรบรรยายเรือ
่ ง
"ภาษิตคําพังเพยจีน"
คณะกรรมการพัฒนา
่ การสอน
แบบเรียนและสือ
ภาษาจีน
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณา
บทความวารสาร
Manusya
การประกวดสุนทรพจน์และ
ความรู ้ภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษา ครัง้ ที่
17
การอบรมครูภาษาจีนใน
สังกัด สพฐ.
กรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์

ลําดับ
ที่
166
167
168

172

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
กรมส่งเสริมการค ้าระหว่าง
ประเทศ
สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

ช่วงเวลาที่
เชิญ
15-มี.ค.-61
12-พ.ย.-61
11-ม.ค.-61

วารสาร Manusya คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาฯ

20-ก.พ.-61

สกว. และสถานทูตจีน

23-เม.ย.-61

กระทรวงศึกษาธิการ

21-มี.ค.-61
15-มิ.ย.-61

173

ภาษาตะวันออก/
จีน

ผศ.ดร.ชัญญพร
จาวะลา

คณะกรรมการ
โครงการวิจัย

สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล
ศาลายา
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โดย
ได ้รับมอบหมายจาก สกอ.

174

ภาษาตะวันออก/
จีน

ผศ.ดร.ชัญญพร
จาวะลา

สํานั กงานกองทุนสนั บสนุน
การวิจัย

ฝ่ ายวิชาการ สํานั กงานกองทุน
สนั บสนุนการวิจัย

6 กย.2561

175

ภาษาตะวันออก/
จีน

ผศ.ดร.ชัญญพร
จาวะลา

กองศิลปกรรม ราชบัณฑิตย
สภา

176

ภาษาตะวันออก/
จีน

ผศ.ดร.ชัญญพร
จาวะลา

คณะกรรมการจัดทํา
พจนานุกรมศัพท์ปัจจุบน
ั
จีน-ไทย
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณา
บทความวารสารอักษร
ศาสตร์
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณา
บทความวารสารการวิจัย
เพือ
่ พัฒนาชุมชน
(มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)
การสัมมนาเรือ
่ งการใช ้
พจนานุกรมกับการสอน
การแปลในประเทศไทย

วันศุกร์ เวลา
13.0015.00 น.
30 สค.61

177

ภาษาตะวันออก/
จีน

ผศ.ดร.สุรย
ี ์ ชุณ
หเรืองเดช

178

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

รศ.ดร.กนกวรรณ
เลาหบูรณะกิจ คะ
ตะกิร ิ

179

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

รศ.ดร.อรรถยา
สุวรรณระดา

180

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

รศ.ดร.อรรถยา
สุวรรณระดา

181

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

รศ.ดร.อรรถยา
สุวรรณระดา

182

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

รศ.ดร.อรรถยา
สุวรรณระดา

183

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

รศ.ดร.อรรถยา
สุวรรณระดา

184

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.นํ้ าทิพย์
เมธเศรษฐ

งานประกันคุณภาพ

ประเมินคุณภาพหนั งสือ
ของโครงการเผยแพร่
ผลงานวิชาการคณะอักษร
ศาสตร์
วารสาร jsn Journal
(July-December2017)
ประเมินผลงานของผู ้ขอ
กําหนดตําแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์
ประเมินบทความวารสาร
อักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเมินบทความประชุม
วิชาการ JSAT 2018
การเสวนาวิชาการเรือ
่ ง
"เส ้นทางวรรณกรรมญีป
่ นแปล
ุ่
ไทย-พัฒนาการจากอดีตและ
ก ้าวต่อไปในอนาคต"

งานส่งเสริมพัฒนาการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

The Japan Foundation

โครงการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ คณะอักษรศาสตร์
สมาคมญีป
่ นศึ
ุ่ กษาแห่ง
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15 มิย.2561

วันที่ 20
สิงหาคม
2561
1 ส.ค. -30
ก.ค.61

ธ.ค.60

ธ.ค.60
16 ม.ค. 61

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

4 เม.ย. 61

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา

3 ก.ค. 61

Japan Foundation,กรุงเทพ

22 ตค.60
เวลา 14.00
- 15.30 น.

ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.วรวุฒ ิ จิรา
สมบัต ิ

อ่านประเมินบทความ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ช่วงเวลาที่
เชิญ
มี.ค.61

186

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.ยุพวรรณ
โสภิตวุฒวิ งศ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

เม.ย.61

187

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.อัษฎายุทธ
ชูศรี

มหาวิทยาลัยมหิดล

ก.พ.61

188

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.อัษฎายุทธ
ชูศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ค.61

189

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

รศ.ดร.กนกวรรณ
เลาหบูรณะกิจ คะ
ตะกิร ิ

ประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน และ
ประเมินการสอนตําแหน่ง
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์
ประเมินประเมินโครงร่าง
การวิจัย เรือ
่ ง "ปั จจัยของ
ความคุ ้นเคยเชิงศัพท์ตอ
่
การรับรู ้เสียงพยัญชนะใน
ภาษาญีป
่ นของผู
ุ่
้เรียนชาว
ไทย”
ประเมินบทความ เรือ
่ ง
“การวิเคราะห์ปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาการ
สอนการแปลญีป
่ น-ไทย”
ุ่
ประเมินความถูกต ้อง
เครือ
่ งมือวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏ
เพชรบุร ี

17-ม.ค.-61

190

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

รศ.ดร.กนกวรรณ
เลาหบูรณะกิจ คะ
ตะกิร ิ

ประเมินคุณภาพหนั งสือ

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12-ม.ค.-61

191

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

รศ.ดร.กนกวรรณ
เลาหบูรณะกิจ คะ
ตะกิร ิ

ประเมินบทความวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ม.สงขลา
นครินทร์

มี.ค.-61

192

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.ยุพวรรณ
โสภิตวุฒวิ งศ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

26-มี.ค.-61

193

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.ยุพวรรณ
โสภิตวุฒวิ งศ์

ประเมินการสอนและ
เอกสารทีใ่ ช ้ประเมินผล
การสอน
ผู ้ตรวจสอบร่างรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

15 พ.ค. 61

194

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.ยุพวรรณ
โสภิตวุฒวิ งศ์

สมาคมญีป
่ นศึ
ุ่ กษาแห่ง
ประเทศไทย

3 ก.ค. 61

195

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.ยุพวรรณ
โสภิตวุฒวิ งศ์

ประเมินบทความเพือ
่
นํ าเสนอในงานประชุม
วิชาการ JSAT 2018
ประเมินบทความประชุม
วิชาการ JSAT 2018

สมาคมญีป
่ นศึ
ุ่ กษาแห่ง
ประเทศไทย

27 ก.ค. 61

196

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.ยุพวรรณ
โสภิตวุฒวิ งศ์

สมาคมนั กเรียนเก่าญีป
่ นใน
ุ่
พระบรมราชูปถัมภ์

26 ส.ค. 61

197

ภาษาตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.ยุพวรรณ
โสภิตวุฒวิ งศ์

กรรมการตัดสินการ
ประกวดสุนทรพจน์ จัด
โดยสมาคมส่งเสริม
นั กเรียนเก่าญีป
่ น
ุ่
ประเมินผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

2 ส.ค. 61

198

ภาษาตะวันออก/
มาเลย์

ผศ.ดร.นูรด
ี า หะยี
ยะโกะ

เป็ นผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมิน
บทความวิจัย เรือ
่ ง "เมือ
่
มนุษย์เป็ นสัตว์"

วารสารภาษาและภาษาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ ม.
ธรรมศาสตร์

ตุลาคม
2560

199

ภาษาตะวันออก/
มาเลย์

ผศ.ดร.นูรด
ี า หะยี
ยะโกะ

ประเมินโครงการทุนวิจัย
มหาบัณฑิต สกว. มุสลิม
เล่า เล่ามุสลิม : อัตลักษณ์
มุสลิมชายแดนใต ้ในเรือ
่ ง
เล่าสารคดีชวี ต
ิ

ลําดับ
ที่
185

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

สกว.

24-พ.ย.-60

48
ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

ภาษาตะวันออก/
มาเลย์

ผศ.ดร.นูรด
ี า หะยี
ยะโกะ

บรรยายรายวิชา อศ. 483
ภาษามาเลซีย ระดับกลาง
2 ในภาคการศึกษาที่
2/2560

คณะศิลปศาสตร์ ม.
ธรรมศาสตร์

201

ภาษาตะวันออก/
มาเลย์

ผศ.ดร.นูรด
ี า หะยี
ยะโกะ

พิจารณาคุณภาพข ้อเสนอ
โครงการวิจัย "เพลงเด็ก
มลายู ปาตานี"

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

202

ภาษาตะวันออก/
มาเลย์

ผศ.ดร.นูรด
ี า หะยี
ยะโกะ

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร์ ม.สงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี

11-ก.พ.-61

203

ภาษาตะวันออก/
มาเลย์

ผศ.ดร.นูรด
ี า หะยี
ยะโกะ

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ม.สงขลา
นครินทร์ ปั ตตานี

11-ก.พ.-61

204

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ระดับมหาบัณฑิต เรือ
่ ง
อัตลักษณ์สตรีมส
ุ ลิมใน
บริบทโลกาภิวัฒน์
กรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎี
บัณฑิต วาทกรรม "เด็ก
ดี" : การศึกษา
เปรียบเทียบแบบเรียนไทย
และมาเลซีย

ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม

รศ.ดร.มนธิรา
ราโท

ประเมินผลงานพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ

205

ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม

รศ.ดร.มนธิรา
ราโท

สัมมนาวิทยานิพนธ์

ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม

รศ.ดร.มนธิรา
ราโท

ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม
ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม

รศ.ดร.มนธิรา
ราโท
รศ.ดร.มนธิรา
ราโท

วิพากษ์ หลักสูตร ป.ตรี
สาขาภาษาเวียดนามเพือ
่
่ สาร
การสือ
บรรยาย เรือ
่ ง วรรณคดี
เวียดนาม
ประเมินผลงานพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ

209

ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม

รศ.ดร.มนธิรา
ราโท

ประเมินผลงานพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ

210

ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม

รศ.ดร.มนธิรา
ราโท

บรรยาย เรือ
่ ง สังคมวิทยา
การเมืองว่าด ้วยการดําเนิน
ธุรกิจ

ภาษาตะวันออก/
เวียดนาม

รศ.ดร.มนธิรา
ราโท

อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์
ครัง้ ที่ 4

ภาษาตะวันออก/
อาหรับ

อ.ดร.มานพ
อาดัม

ลําดับ
ที่
200

206
207
208

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

ช่วงเวลาที่
เชิญ
ทุกวัน
พฤหัสบดี
เวลา 13.00
- 16.00 น.
ระหว่างวันที่
8 ม.ค. - 19
พ.ค. 2561
2-เม.ย.-61

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ ้าน
สมเด็จฯ

3-ต.ค.-60

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ

16-พ.ย.-60

คณะศิลปศาสตร์ ม.
อุบลราชธานี

1-ธ.ค.-60

คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล

21-ส.ค.-61

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

28-ก.พ.-61

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

9-เม.ย.-61

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน)

27 - 29
พ.ค. 61

211

212

งานประกันคุณภาพ

เป็ นทีป
่ รึกษาการลงทุนใน
หุ ้นชะรีอะฮ์

สกว.

4 - 7 มิ.ย.
61

บริษัทหลักทรัพย์ KTB

5-เม.ย.-61

ลําดับ
ที่
213

214

215

216

217

218

219

ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

ภาษาตะวันออก/
อาหรับ

อ.ดร.ทรงศักดิ์
หมัดสะและ

ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณา
บทความเพือ
่ ตีพม
ิ พ์ใน
วารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ภาษาตะวันออก/
อาหรับ

อ.ดร.ทรงศักดิ์
หมัดสะและ

การตรวจความถูกต ้องการ
แปลข ้อสอบ i-net ระดับ
ปลาย

สถาบันการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

15 ธันวาคม
2560

ภาษาตะวันออก/
อาหรับ

อ.ดร.ทรงศักดิ์
หมัดสะและ

คอร์สออนไลน์: ภาษา
อาหรับเบือ
้ งต ้น

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู ้

15
พฤศจิกายน31 ธันวาคม
2560

ภาษาตะวันออก/
อาหรับ

อ.ดร.ทรงศักดิ์
หมัดสะและ

คอร์สออนไลน์: ภาษา
อาหรับในชีวต
ิ ประจําวัน

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู ้

8 กันยายน31 ตุลาคม
2560

ภาษาตะวันออก/
อาหรับ

อ.ดร.ทรงศักดิ์
หมัดสะและ

ภาษาตะวันออก/
อาหรับ

อ.ดร.ทรงศักดิ์
หมัดสะและ

ภาษาตะวันออก/
อาหรับ

อ.ดร.ทรงศักดิ์
หมัดสะและ

ภาษาตะวันออก/
อาหรับ

อ.ดร.ทรงศักดิ์
หมัดสะและ

ภาษาตะวันออก/
อาหรับ

อ.ดร.ทรงศักดิ์
หมัดสะและ

ภาษาตะวันออก/
อาหรับ

อ.ดร.ทรงศักดิ์
หมัดสะและ

ภาษาตะวันออก/
อาหรับ

อ.ดร.ทรงศักดิ์
หมัดสะและ

220

221

222

223

224

225

ภาษาตะวันออก/
อาหรับ

อ.ดร.ทรงศักดิ์
หมัดสะและ

ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้

อ.กิตติพงศ์ บุญ
เกิด

สอนหลักสูตร “ภาษา
่ สาร 1”
อาหรับเพือ
่ การสือ
หลักสูตรสําหรับ
บุคคลภายนอก
สอนหลักสูตร “ภาษา
่ สาร 2”
อาหรับเพือ
่ การสือ
หลักสูตรสําหรับ
บุคคลภายนอก
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ จัดทําเนือ
้ หา
สนทนาภาษาอาหรับ
สําหรับพนั กงาน
โรงพยาบาล
ประเมินคุณภาพของ
เครือ
่ งมือในโครงการ
จัดทํามารตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒวิ ช
ิ าชีพ สาขา
วิชาชีพบริการสุขภาพ
สาขาจัดการอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร
สอนหลักสูตร “ภาษา
่ สาร 1”
อาหรับเพือ
่ การสือ
หลักสูตรสําหรับ
บุคคลภายนอก
พิจารณาคุณภาพตํารา
เรือ
่ ง “Easy Arabic
Conversation” แต่งโดย
อาจารย์ประเสริฐ ผันแปร
อบรมหัวข ้อ “การทํา
บทเรียนออนไลน์ไม่ยาก
อย่างทีค
่ ด
ิ ”
กรรมการทํางานเพือ
่ จัดทํา
ร่างมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒวิ ช
ิ าชีพ สาขา
วิชาชีพบริการสุขภาพ
สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร อาชีพล่ามและผู ้
แปลภาษาด ้านการแพทย์
เป็ นวิทยากรบรรยายพิเศษ
นอกสถานทีใ่ นหัวข ้อ
"ชุมชนชาวฮินดูใน
กรุงเทพมหานคร" พร ้อม
นํ าชมสมาคมฮินดูสมาช

ช่วงเวลาที่
เชิญ
8 ตุลาคม
2560

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษร
ศาสตร์

รอบต ้นปี
2561

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษร
ศาสตร์

รอบต ้นปี
2561

โรงพยาบาลเวชธานี

25 เมษายน
ถึงวันที่ 15
พฤกษา
ภาคม 2561

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร คณะ
แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

18 มิถน
ุ ายน
2561

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษร
ศาสตร์

รอบกลางปี
2561

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี

วันที่ 4
กรกฎาคม
2561

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

วันที่ 8
สิงหาคม
2561

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร คณะ
แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

พฤศจิกายน
2560 ถึง
พฤศจิกายน
2561

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

วันที่ 30
มีนาคม
2561 เวลา
9.00 11.00 น.

50
ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้

ผศ.ดร. ชานป์ วิชช์
ทัดแก ้ว

สถาบันธรรมชัย

227

ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้

อ.ดร.สมพรนุช
ตันศรีสข
ุ

วิทยากรบรรยายชีวต
ิ
การศึกษาพุทธศาสตร์ใน
ต่างแดนทีผ
่ า่ นมา (ญีป
่ น,
ุ่
เยอรมัน) และมุมมองต่อ
อนาคตการเรียนพุทธ
ศาสตร์ในประเทศไทย
ประเมินบทความเพือ
่
ตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการ
Veridian E Journal

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

11-ม.ค.-61

228

ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้

อ.ดร.สมพรนุช
ตันศรีสข
ุ

ประเมินบทความเพือ
่
ตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการ
Veridian E Journal

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

22-มิ.ย.-61

229

ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้

ผศ.ดร. ชานป์ วิชช์
ทัดแก ้ว

ประเมินบทความเพือ
่
ตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการ
Veridian E Journal

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

11-ม.ค.-61

230

ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้

ผศ.ดร. ชานป์ วิชช์
ทัดแก ้ว

ประเมินบทความเพือ
่
ตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการ
Veridian E Journal

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

22-มิ.ย.-61

อ.กิตติพงศ์ บุญ
เกิด

วิทยากรบรรยายพิเศษ
เรือ
่ ง “บทบาทไทยใน
อ่าวเบงกอล ภายใต ้บริบท
ของ ASEAN และ
BIMSTEC”
วิทยากรบรรยายพิเศษ ใน
รายวิชา “ประวัตศ
ิ าสตร์
กรุงเทพฯ กับการ
ท่องเทีย
่ ว”

ลําดับ
ที่
226

231

232

233

234

235

236

ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้

ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้

ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้

ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้

ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้

ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้

งานประกันคุณภาพ

อ.กิตติพงศ์ บุญ
เกิด

อ.กิตติพงศ์ บุญ
เกิด

อ.กิตติพงศ์ บุญ
เกิด

ผศ.ดร. ชานป์ วิชช์
ทัดแก ้ว

ผศ.ดร. ชานป์ วิชช์
ทัดแก ้ว

ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมิน
คุณภาพบทความ
บทความเรือ
่ ง “อหิงสา
สันติวธิ ใี นกระแสธารภูม ิ
ปั ญญาอินเดีย”
ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมิน
คุณภาพบทความ
บทความเรือ
่ ง “บทบาท
ของพระอิศวรในนิทาน
พืน
้ บ ้านไทย”
ผู ้ทรงคุณวุฒก
ิ ลั่นกรอง
บทความวิชาการ

ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณา
ผลงานวิชาการ ผลง่าน
แปลสัทธรรมปุณฑริกสูตร
ภาษาจีนเป็ นภาษาไทย

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

ศูนย์สารสนเทศประเทศไทย
และประชาคมอาเซียน
สํานั กงานวิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

วารสารสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ของคณะ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารไทยศึกษา ของสถาบัน
ไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
วารสารธรรมธารา

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ช่วงเวลาที่
เชิญ
วันพุธที่ 22
พฤศจิกายน
2560
เวลา17.0019.00 น.

20-มิ.ย.-61
30-มี.ค.-61

ปฏิบต
ั งิ าน
ระหว่าง
เดือน
เมษายน
2561
ปฏิบต
ั งิ าน
ระหว่าง
เดือน
พฤศจิกายน
2560
1-เม.ย.-61

พฤศจิกายน
2560มกราคม
2561

ลําดับ
ที่
237

238

ภาควิชา
ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้

ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้

่ อ.
ชือ
ผศ.ดร. ชานป์ วิชช์
ทัดแก ้ว

ผศ.ดร. ชานป์ วิชช์
ทัดแก ้ว

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา
วิทยากรแสดงปาฐกถาใน
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ด ้าน
มนุษยศาสตร์และบูรณา
การภาษา ครัง้ ที่ ๑
“ตะวันตกพบตะวันออก”
ผู ้บรรยายเรือ
่ ง “Twelve
Sisters: from Folk Tale
to Buddhist Jataka” ใน
เวิรค
์ ช็อป “Literature,
Film and Culture in
Southeast Asia”
วิทยากรบรรยายพิเศษใน
รายวิชา 2201425 ศัพท
มูลวิทยาภาษา ในหัวข ้อ
"ศัพทมูลวิทยาภาษาอิน
โด-อารยันในภาษาไทย"
การประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
รับฟั งความคิดเห็น การ
ปฏิรป
ู การเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาใน
สถานศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
ตอบคําถามผู ้แทน
ภาพลักษณ์องค์กร
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เกีย
่ วกับพุทธศาสนสุภาษิต
ของสถาบัน
ประเมินงานวิจัยศูนย์พท
ุ ธ
ึ ษา จุฬาลงกรณ์
ศาสน์ศก
มหาวิทยาลัย

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย

ช่วงเวลาที่
เชิญ
วันพฤหัสบดี
ที่ 24
พฤษภาคม
2561

Cine Adobo: Research in
Film and Society in
Southeast Asia

วันที่ 26-27
มีนาคม
2561

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

3 เมษายน
2561

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ฝ่ ายภาพลักษณ์องค์กร
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

1-2
กันยายน
2561 โรง
แรมปริ๊ นซ์
พาเลซ
28 สิงหาคม
2561

ึ ษา
ศูนย์พท
ุ ธศาสน์ศก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิงหาคม
2561

239

ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้

ผศ.ดร. ชานป์ วิชช์
ทัดแก ้ว

240

ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้

อ.ดร.สมพรนุช
ตันศรีสข
ุ

241

ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้

อ.ดร.สมพรนุช
ตันศรีสข
ุ

242

ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้

อ.ดร.สมพรนุช
ตันศรีสข
ุ

243

ภาษาไทย

อ.ดร.ธีรนุช โชคสุ
วณิช

เป็ นอาจารย์พเิ ศษสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา วิชา
411 742 สัมมนา
วิทยานิพนธ์

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 12
ตุลาคม
2560

244

ภาษาไทย

อ.ดร.มิง่ มิตร ศรี
ประสิทธิ์

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 13
พฤศจิกายน
2560

245

ภาษาไทย

ผศ.ดร.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ

เป็ นผู ้บรรยายพิเศษ วิชา
ท. 611 ภาษาศาสตร์กับ
การศึกษาวิเคราะห์
ภาษาไทย ให ้แก่นักศึกษา
ปริญญาโท
เป็ นอาจารย์พเิ ศษสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา วิชา
411 742 สัมมนา
วิทยานิพนธ์

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 16
พฤศจิกายน
2560

52
ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

ภาษาไทย

รศ.ดร.ปรมินท์
จารุวร

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

247

ภาษาไทย

รศ.ดร.ณั ฐพร
พานโพธิท
์ อง

เป็ นกรรมการสอบเค ้าโครง
วิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง
"การศึกษาเรือ
่ งเล่า
ประสบการณ์เกีย
่ วกับผี:
ึ ษารายการวิทยุ
กรณีศก
เดอะช๊อค" ของน.ส.ขวัญ
แก ้ว งามโสภณ นั กศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะศิลป
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็ นอาจารย์พเิ ศษสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาวิชา
411 709 สัมมนาสัมพัน
ธสารและวัจนปฏิบต
ั ิ
ศาสตร์

248

ภาษาไทย

ผศ.ดร.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ

ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและ
นวัตกรรมทางสังคม สถาบัน
เอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

249

ภาษาไทย

อ.ดร.มิง่ มิตร ศรี
ประสิทธิ์

250

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ธานีรัตน์
จัตท
ุ ะศรี

251

ภาษาไทย

ผศ.ดร.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ

เป็ นผู ้พิจารณาตรวจคํา
ราชาศัพท์ของบท
ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระ
เกียรติ เรือ
่ ง "ราชันผู ้
ยิง่ ใหญ่ ในใจไทยมุสลิม"
เป็ นกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์นักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ของน.ส.พัชรา
ภรณ์ คชินทร์ เรือ
่ ง "วาท
กรรมการท่องเทีย
่ วใน
นิตยสารเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว
ของไทย ระหว่างปี พ.ศ.
๒๕๓๐-๒๕๕๙ และน.ส.
ศรีองั คาร ถาวโรฤทธิ์
เรือ
่ ง กระบวนการ
กลายเป็ นคําสันธานของ
คํากริยาในภาษาไทย"
เป็ นอาจารย์พเิ ศษบรรยาย
เรือ
่ ง "ทัศนศิลป์ กับ
วรรณคดี" ในรายวิชา
THT501 SEMINAR IN
THAI LANGUAGE
RESEARCH STUDY กลุม
่
ิ ระดับ
S01 ให ้แก่นส
ิ ต
ปริญญาโท
เป็ นอาจารย์พเิ ศษบรรยาย
เรือ
่ ง "ความรู ้พืน
้ ฐาน
เกีย
่ วกับชาดก" ในรายวิชา
THL533 LITERATURE
AND BUDDHIST
CONCEPTS กลุม
่ S01
ิ ระดับปริญญา
ให ้แก่นส
ิ ต
โท

ลําดับ
ที่
246

งานประกันคุณภาพ

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ช่วงเวลาที่
เชิญ
วันที่ 15
มกราคม
2561

วันที่ 16,
23, 30
มกราคม 6,
13, 20, 27
กุมภาพันธ์
และ 6
มีนาคม
2561 เวลา
13.00 16.00 น.
เดือน ม.ค.
2561

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปั ตตานี

3 กุมภาพันธ์
2561

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10
กุมภาพันธ์
2561

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

11
กุมภาพันธ์
2561

ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

ภาษาไทย

อ.ดร.ใกล ้รุง่ อาม
ระดิษ

เป็ นกรรมการตัดสินการ
ประกวดการอ่านด ้วย
ภาษาไทยมาตรฐานใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต ้น
ของสถานศึกษาใน
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

สํานั กงานราชบัณฑิตยสภา

253

ภาษาไทย

อ.ดร.เทพี จรัส
จรุงเกียรติ

เป็ นกรรมการตัดสินการ
ประกวดการอ่านด ้วย
ภาษาไทยมาตรฐานใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต ้น
ของสถานศึกษาใน
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

สํานั กงานราชบัณฑิตยสภา

1. 14
กุมภาพันธ์
2561

254

ภาษาไทย

ผศ.ดร.วิภาส โพธิ
แพทย์

เป็ นวิทยากรบรรยายใน
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง "การเขียน
รายงานการประชุม" ให ้แก่
บุคคลทั่วไป

สถาบันภาษาไทยสิรน
ิ ธร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16
กุมภาพันธ์
2561

255

ภาษาไทย

อ.ดร.ดาวเรือง
วิทยารัฐ

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต ้
ภาควิชาภาษาตะวันออก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22
กุมภาพันธ์
2561

256

ภาษาไทย

รศ.ดร.ปรมินท์
จารุวร

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

เดือน
มีนาคม
2561

257

ภาษาไทย

ผศ.ดร.วิภาส โพธิ
แพทย์

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 มีนาคม
2561

258

ภาษาไทย

รศ.ดร.ปรมินท์
จารุวร

เป็ นวิทยากรงานเสวนา
ภารตวิทยา ครัง้ ที่ 2/2561
ั สกฤตใน
เรือ
่ ง บาลีสน
จารึกกัมพุชพากย์ ให ้แก่
ิ และผู ้สนใจทั่วไป
นิสต
เป็ นกรรมการประเมินโครง
ร่างงานวิจัย เรือ
่ ง "การ
ถอดรหัสโครงสร ้างในนว
นิยายไทย พ.ศ. ๒๔๗๕๒๕๐๐" เพือ
่ ขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็ นผู ้บรรยายพิเศษ วิชา
ท. 612 การวิเคราะห์ระบบ
คําและประโยคภาษาไทย
ให ้แก่นักศึกษาปริญญาโท
เป็ นอาจารย์พเิ ศษสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาวิชา
411 742 สัมมนา
วิทยานิพนธ์

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

14 มีนาคม
2561

259

ภาษาไทย

ผศ.ดร.วิภาส โพธิ
แพทย์

เป็ นวิทยากรบรรยายใน
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง "การเขียน
บันทึกและจดหมายติดต่อ
งาน" ให ้แก่บค
ุ คลทั่วไป

สถาบันภาษาไทยสิรน
ิ ธร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16 มีนาคม
2561

ลําดับ
ที่
252

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

ช่วงเวลาที่
เชิญ
1. 14
กุมภาพันธ์
2561
2. 23
กุมภาพันธ์
2561

54
ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

ภาษาไทย

ผศ.ประไพพรรณ
พึง่ ฉิม

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

261

ภาษาไทย

ผศ.ดร.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ

262

ภาษาไทย

อ.ดร.ใกล ้รุง่ อาม
ระดิษ

263

ภาษาไทย

ผศ.ดร.วิภาส โพธิ
แพทย์

เป็ นวิทยากรบรรยายใน
โครงการอบรมหลักสูตร
ภาษาไทยเพือ
่ การเขียน
รายงานประจําปี 2561
ให ้กับพนั กงานของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จํากัด มหาชน
เป็ นวิทยากรในหัวข ้อ
"นิบาตชาดกพากย์ไทย:
วรรณกรรมแปลสามรัชกาล
กับคุณูปการต่อการศึกษา
ชาดกในประเทศไทย"
เป็ นอาจารย์พเิ ศษบรรยาย
หัวข ้อ "Cambodian
Literature" ให ้กับ
นั กศึกษาคณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
้ ปี ท ี่ 4
ชัน
เป็ นอาจารย์พเิ ศษสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาวิชา
411 742 สัมมนา
วิทยานิพนธ์

264

ภาษาไทย

รศ.ดร.ปรมินท์
จารุวร

265

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ศิรพ
ิ ร
ภักดีผาสุข

266

ภาษาไทย

รศ.ดร.ณั ฐพร
พานโพธิท
์ อง

267

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ธานีรัตน์
จัตท
ุ ะศรี

268

ภาษาไทย

อ.หัตถกาญจน์
ิ ป
อารีศล

ลําดับ
ที่
260

งานประกันคุณภาพ

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

ช่วงเวลาที่
เชิญ
16 มีนาคม
2561 เวลา
9.00 17.00 น.

สํานั กงานวิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

20 มีนาคม
2561

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

28 มีนาคม
2561

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

28 มีนาคม
2561

เป็ นวิทยากรบรรยายใน
หัวข ้อเรือ
่ ง "คติชนวิทยา
กับภาษาศาสตร์
ภาคสนาม" รายวิชา
2209377 ภาษาศาสตร์
ิ ระดับ
ภาคสนาม ให ้แก่นส
ิ ต
ปริญญาบัณฑิต
เป็ นอาจารย์พเิ ศษสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาวิชา
411 742 สัมมนา
วิทยานิพนธ์

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2 เมษายน
2561
อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

4 เมษายน
2561
มหาวิทยาลั
ยศิลปากร

เป็ นผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการ
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
เรือ
่ ง ความสุภาพและภาพ
สะท ้อนทางวยาคติในวัจ
นกรรมการปฏิเสธการ
ขอร ้องและการแสดงความ
ไม่เห็นด ้วยต่อผู ้สูงอายุ
สังคมไทยตามแนววัจน
ปฏิบต
ั ศ
ิ าสตร์สงั คม ให ้กับ
ิ
นายศิรวัตร ไทยแท ้ นิสต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
เป็ นวิทยากรบรรยาย ใน
หัวข ้อ "ภาษาและ
วรรณกรรมในสังคมไทย"
รายวิชา 2200183 อารย
ิ ระดับ
ธรรมไทย ให ้แก่นส
ิ ต
ปริญญาตรี
เป็ นคณะกรรมการพิจารณา
กําหนดแนวทางดําเนินการ
จัดประกวดและตัดสินการ
ประกวดรางวัลพานแว่นฟ้ า
ประจําปี 2561

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19 เมษายน
2561

หน่วยบริหารวิชาอารยธรรม
ไทย

25 เมษายน
2561

สํานั กงานเลขาธิการสภา
ผู ้แทนราษฎร

เดือน
พฤศจิกายน
2560 กันยายน
2561

ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ธานีรัตน์
จัตท
ุ ะศรี

วิทยากรบรรยายใน
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง "การเขียน
บันทึก/จดหมายติดต่องาน
และการเขียนรายงานการ
ประชุม" ให ้แก่บค
ุ คลทั่วไป

สถาบันภาษาไทยสิรน
ิ ธร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

270

ภาษาไทย

ผศ.ดร.วิภาส โพธิ
แพทย์

วิทยากรบรรยายใน
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง "การเขียน
บันทึกและจดหมายติดต่อ
งาน" ให ้แก่บค
ุ คลทั่วไป

สถาบันภาษาไทยสิรน
ิ ธร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22
พฤษภาคม
2561 เวลา
9.00 15.00 น.
และ23
พฤษภาคม
2561

271

ภาษาไทย

ผศ.ดร.วิภาส โพธิ
แพทย์

สถาบันภาษาไทยสิรน
ิ ธร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13-14
มิถน
ุ ายน
2561 เวลา
13.00 16.00 น.

272

ภาษาไทย

อ.ดร.ใกล ้รุง่ อาม
ระดิษ

สถาบันภาษาไทยสิรน
ิ ธร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

273

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ศิรพ
ิ ร
ภักดีผาสุข

วิทยากรบรรยายใน
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง "การเขียน
บันทึกและจดหมายติดต่อ
งาน" ให ้แก่บค
ุ ลากรคณะ
นิตศ
ิ าสตร์
วิทยากรบรรยายใน
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง "การเขียน
วิจัย" ให ้แก่บค
ุ คลทัว่ ไป
เป็ นกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
ในคณะกรรมการพิจารณา
กลัน
่ กรองหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะศิลป
ศาสตร์

19 มิถน
ุ ายน
2561 เวลา
13.00 16.00 น.
29 มิถน
ุ ายน
2561

274

ภาษาไทย

ผศ.ดร.วิภาส โพธิ
แพทย์

ฝ่ ายพัฒนาบุคลากร สํานั ก
บริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ

18
กรกฎาคม
2561

275

ภาษาไทย

รศ.ดร.ณั ฐพร
พานโพธิท
์ อง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

24
กรกฎาคม
2561

276

ภาษาไทย

อ.ดร.ธีรนุช โชคสุ
วณิช

เป็ นวิทยากรบรรยายหัวข ้อ
"หลักการเขียนจดหมาย
เกีย
่ วกับการประสานงาน
ด ้านการวิจัย และงาน
บริการวิชาการ"
เป็ นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ หัวข ้อ "กลวิธ ี
การนํ าเสนอภาพลักษณ์
ของบุคคลสาธารณะในการ
ตอบคําถามของ
่ มวลชน: กรณีความ
สือ
ขัดแย ้ง" ของน.ส.ฐิตภ
ิ า
คูประเสริฐ นั กศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะอักษร
ศาสตร์ มหาวิทยาศิลปากร
เป็ นอาจารย์พเิ ศษสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา วิชา
411 742 สัมมนา
วิทยานิพนธ์

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 12
ตุลาคม
2560
ภาควิชา
ภาษาไทย
คณะอักษร
ศาสตร์
มหาวิทยาลั
ยศิลปากร

ลําดับ
ที่
269

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ช่วงเวลาที่
เชิญ
21
พฤษภาคม
2561

56
ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

ภาษาไทย

อ.ดร.มิง่ มิตร ศรี
ประสิทธิ์

เป็ นผู ้บรรยายพิเศษ วิชา
ท. 611 ภาษาศาสตร์กับ
การศึกษาวิเคราะห์
ภาษาไทย ให ้แก่นักศึกษา
ปริญญาโท

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

278

ภาษาไทย

ผศ.ดร.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ

เป็ นอาจารย์พเิ ศษสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา วิชา
411 742 สัมมนา
วิทยานิพนธ์

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

279

ภาษาไทย

รศ.ดร.ปรมินท์
จารุวร

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 15
มกราคม
2561

280

ภาษาไทย

รศ.ดร.ณั ฐพร
พานโพธิท
์ อง

เป็ นกรรมการสอบเค ้าโครง
วิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง
"การศึกษาเรือ
่ งเล่า
ประสบการณ์เกีย
่ วกับผี:
ึ ษารายการวิทยุ
กรณีศก
เดอะช๊อค" ของน.ส.ขวัญ
แก ้ว งามโสภณ นั กศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะศิลป
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็ นอาจารย์พเิ ศษสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาวิชา
411 709 สัมมนาสัมพัน
ธสารและวัจนปฏิบต
ั ิ
ศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

281

ภาษาไทย

ผศ.ดร.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ

ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและ
นวัตกรรมทางสังคม สถาบัน
เอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

282

ภาษาไทย

อ.ดร.มิง่ มิตร ศรี
ประสิทธิ์

เป็ นผู ้พิจารณาตรวจคํา
ราชาศัพท์ของบท
ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระ
เกียรติ เรือ
่ ง "ราชันผู ้
ยิง่ ใหญ่ ในใจไทยมุสลิม"
เป็ นกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์นักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย

วันที่ 16,
23, 30
มกราคม 6,
13, 20, 27
กุมภาพันธ์
และ 6
มีนาคม
2561 เวลา
13.00 16.00 น.
เดือน ม.ค.
2561

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปั ตตานี

3 กุมภาพันธ์
2561

283

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ธานีรัตน์
จัตท
ุ ะศรี

เป็ นอาจารย์พเิ ศษบรรยาย
เรือ
่ ง "ทัศนศิลป์ กับ
วรรณคดี" ในรายวิชา
THT501 SEMINAR IN
THAI LANGUAGE
RESEARCH STUDY กลุม
่
ิ ระดับ
S01 ให ้แก่นส
ิ ต
ปริญญาโท

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10
กุมภาพันธ์
2561

ลําดับ
ที่
277

งานประกันคุณภาพ

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

ช่วงเวลาที่
เชิญ
วันที่ 13
พฤศจิกายน
2560 เวลา
9.30 12.30 น.
ณ ห ้อง ศศ.
212
วันที่ 16
พฤศจิกายน
2560

ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

ภาษาไทย

ผศ.ดร.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

285

ภาษาไทย

อ.ดร.ใกล ้รุง่ อาม
ระดิษ

เป็ นอาจารย์พเิ ศษบรรยาย
เรือ
่ ง "ความรู ้พืน
้ ฐาน
เกีย
่ วกับชาดก" ในรายวิชา
THL533 LITERATURE
AND BUDDHIST
CONCEPTS กลุม
่ S01
ิ ระดับปริญญา
ให ้แก่นส
ิ ต
โท
เป็ นกรรมการตัดสินการ
ประกวดการอ่านด ้วย
ภาษาไทยมาตรฐานใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต ้น
ของสถานศึกษาใน
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

สํานั กงานราชบัณฑิตยสภา

1. 14
กุมภาพันธ์
2561

286

ภาษาไทย

อ.ดร.เทพี จรัส
จรุงเกียรติ

เป็ นกรรมการตัดสินการ
ประกวดการอ่านด ้วย
ภาษาไทยมาตรฐานใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต ้น
ของสถานศึกษาใน
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

สํานั กงานราชบัณฑิตยสภา

1. 14
กุมภาพันธ์
2561

287

ภาษาไทย

ผศ.ดร.วิภาส โพธิ
แพทย์

วิทยากรบรรยายใน
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง "การเขียน
รายงานการประชุม" ให ้แก่
บุคคลทั่วไป

สถาบันภาษาไทยสิรน
ิ ธร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16
กุมภาพันธ์
2561

288

ภาษาไทย

อ.ดร.ดาวเรือง
วิทยารัฐ

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต ้
ภาควิชาภาษาตะวันออก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22
กุมภาพันธ์
2561

289

ภาษาไทย

รศ.ดร.ปรมินท์
จารุวร

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

เดือน
มีนาคม
2561

290

ภาษาไทย

ผศ.ดร.วิภาส โพธิ
แพทย์

วิทยากรงานเสวนาภารต
วิทยา ครัง้ ที่ 2/2561 เรือ
่ ง
ั สกฤตในจารึก
บาลีสน
ิ
กัมพุชพากย์ ให ้แก่นส
ิ ต
และผู ้สนใจทั่วไป
กรรมการประเมินโครงร่าง
งานวิจัย เรือ
่ ง "การ
ถอดรหัสโครงสร ้างในนว
นิยายไทย พ.ศ. ๒๔๗๕๒๕๐๐" เพือ
่ ขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู ้บรรยายพิเศษ วิชา ท.
612 การวิเคราะห์ระบบคํา
และประโยคภาษาไทย
ให ้แก่นักศึกษาปริญญาโท

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 มีนาคม
2561 เวลา
9.30 16.30 น. ณ
ห ้อง ศศ.
211

ลําดับ
ที่
284

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

ช่วงเวลาที่
เชิญ
11
กุมภาพันธ์
2561

58
ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

ภาษาไทย

รศ.ดร.ปรมินท์
จารุวร

เป็ นอาจารย์พเิ ศษสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาวิชา
411 742 สัมมนา
วิทยานิพนธ์

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ช่วงเวลาที่
เชิญ
14 มีนาคม
2561

292

ภาษาไทย

ผศ.ดร.วิภาส โพธิ
แพทย์

เป็ นวิทยากรบรรยายใน
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง "การเขียน
บันทึกและจดหมายติดต่อ
งาน" ให ้แก่บค
ุ คลทั่วไป

สถาบันภาษาไทยสิรน
ิ ธร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16 มีนาคม
2561

293

ภาษาไทย

ผศ.ประไพพรรณ
พึง่ ฉิม

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

16 มีนาคม
2561 เวลา
9.00 17.00 น.

294

ภาษาไทย

ผศ.ดร.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ

สํานั กงานวิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

20 มีนาคม
2561

295

ภาษาไทย

อ.ดร.ใกล ้รุง่ อาม
ระดิษ

เป็ นวิทยากรบรรยายใน
โครงการอบรมหลักสูตร
ภาษาไทยเพือ
่ การเขียน
รายงานประจําปี 2561
ให ้กับพนั กงานของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จํากัด มหาชน
เป็ นวิทยากรในหัวข ้อ
"นิบาตชาดกพากย์ไทย:
วรรณกรรมแปลสามรัชกาล
กับคุณูปการต่อการศึกษา
ชาดกในประเทศไทย"
อาจารย์พเิ ศษบรรยาย
หัวข ้อ "Cambodian
Literature"

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

28 มีนาคม
มหาวิทยาลั
ยมหิดล

296

ภาษาไทย

ผศ.ดร.วิภาส โพธิ
แพทย์

อาจารย์พเิ ศษสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาวิชา 411
742 สัมมนาวิทยานิพนธ์

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

28 มีนาคม
2561

297

ภาษาไทย

รศ.ดร.ปรมินท์
จารุวร

วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ
เรือ
่ ง "คติชนวิทยากับ
ภาษาศาสตร์ภาคสนาม"
รายวิชา 2209377
ภาษาศาสตร์ภาคสนาม
ิ ระดับปริญญา
ให ้แก่นส
ิ ต
บัณฑิต

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

298

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ศิรพ
ิ ร
ภักดีผาสุข

อาจารย์พเิ ศษสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาวิชา 411
742 สัมมนาวิทยานิพนธ์

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 เมษายน
2561 เวลา
9.30 12.00 น.
ณ ห ้อง
401/4
อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร
4 เมษายน
2561

299

ภาษาไทย

รศ.ดร.ณั ฐพร
พานโพธิท
์ อง

ผู ้ทรงคุณวุฒใิ นการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง
ความสุภาพและภาพ
สะท ้อนทางวยาคติในวัจ
นกรรมการปฏิเสธการ
ขอร ้องและการแสดงความ
ไม่เห็นด ้วยต่อผู ้สูงอายุ
สังคมไทยตามแนววัจน
ปฏิบต
ั ศ
ิ าสตร์สงั คม

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19 เมษายน
2561

ลําดับ
ที่
291

งานประกันคุณภาพ

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ธานีรัตน์
จัตท
ุ ะศรี

หน่วยบริหารวิชาอารยธรรม
ไทย

301

ภาษาไทย

อ.หัตถกาญจน์
ิ ป
อารีศล

302

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ธานีรัตน์
จัตท
ุ ะศรี

เป็ นวิทยากรบรรยาย ใน
หัวข ้อ "ภาษาและ
วรรณกรรมในสังคมไทย"
รายวิชา 2200183 อารย
ิ ระดับ
ธรรมไทย ให ้แก่นส
ิ ต
ปริญญาตรี
เป็ นคณะกรรมการพิจารณา
กําหนดแนวทางดําเนินการ
จัดประกวดและตัดสินการ
ประกวดรางวัลพานแว่นฟ้ า
ประจําปี 2561
วิทยากรบรรยายใน
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง "การเขียน
บันทึก/จดหมายติดต่องาน
และการเขียนรายงานการ
ประชุม" ให ้แก่บค
ุ คลทั่วไป

303

ภาษาไทย

ผศ.ดร.วิภาส โพธิ
แพทย์

วิทยากรบรรยายใน
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง "การเขียน
บันทึกและจดหมายติดต่อ
งาน" ให ้แก่บค
ุ คลทั่วไป

สถาบันภาษาไทยสิรน
ิ ธร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22
พฤษภาคม
2561 เวลา
9.00 15.00 น.
และ23
พฤษภาคม
2561

304

ภาษาไทย

ผศ.ดร.วิภาส โพธิ
แพทย์

สถาบันภาษาไทยสิรน
ิ ธร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13-14
มิถน
ุ ายน
2561 เวลา
13.00 16.00 น.

305

ภาษาไทย

อ.ดร.ใกล ้รุง่ อาม
ระดิษ

สถาบันภาษาไทยสิรน
ิ ธร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

306

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ศิรพ
ิ ร
ภักดีผาสุข

วิทยากรบรรยายใน
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง "การเขียน
บันทึกและจดหมายติดต่อ
งาน" ให ้แก่บค
ุ ลากรคณะ
นิตศ
ิ าสตร์
วิทยากรบรรยายใน
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง "การเขียน
วิจัย" ให ้แก่บค
ุ คลทัว่ ไป
เป็ นกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
ในคณะกรรมการพิจารณา
กลัน
่ กรองหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะศิลป
ศาสตร์

19 มิถน
ุ ายน
2561 เวลา
13.00 16.00 น.
29 มิถน
ุ ายน
2561

307

ภาษาไทย

ผศ.ดร.วิภาส โพธิ
แพทย์

เป็ นวิทยากรบรรยายหัวข ้อ
"หลักการเขียนจดหมาย
เกีย
่ วกับการประสานงาน
ด ้านการวิจัย และงาน
บริการวิชาการ"

ฝ่ ายพัฒนาบุคลากร สํานั ก
บริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ

ลําดับ
ที่
300

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

สํานั กงานเลขาธิการสภา
ผู ้แทนราษฎร

สถาบันภาษาไทยสิรน
ิ ธร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ช่วงเวลาที่
เชิญ
25 เมษายน
2561

เดือน
พฤศจิกายน
2560 กันยายน
2561
21
พฤษภาคม
2561

18
กรกฎาคม
2561 เวลา
13.00 16.00 น.
ณ ห ้อง 201
อาคาร
จามจุร ี 3
สํานั กงาน
มหาวิทยาลั
ย

60
ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

ภาษาไทย

รศ.ดร.ณั ฐพร
พานโพธิท
์ อง

เป็ นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ หัวข ้อ "กลวิธ ี
การนํ าเสนอภาพลักษณ์
ของบุคคลสาธารณะในการ
ตอบคําถามของ
่ มวลชน: กรณีความ
สือ
ขัดแย ้ง"

มหาวิทยาลัยศิลปากร

309

ภาษาไทย
ภาษาไทย

พิจารณาบทความวารสาร
ศิลปศาสตร์
ประเมินพิจารณาบทความ

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

7-ส.ค.-61

310

รศ.ดร.ปรมินท์
จารุวร
ผศ.ดร.ประ
ไพพรรณ พึง่ ฉิม

311

ภาษาไทย

รศ.ดร.ปรมินท์
จารุวร

สํานั กงานโครงการทุนวิจัย
มหาบัณฑิต สกว.

27-ส.ค.-61

312

ภาษาไทย

รศ.ดร.ปรมินท์
จารุวร

ผู ้ทรงคุณวุฒเิ สนอแนะต่อ
นั กศึกษาผู ้รับทุน
มหาบัณฑิต สกว. ครัง้ ที่ 1
เป็ นกรรมการตัดสินการ
แข่งขันกลอนสดระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อักษราวิชาการ "5
ทศวรรษอักษรศาสตร์"

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

28 สิงหาคม

313

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ประ
ไพพรรณ พึง่ ฉิม

กรรมการออกข ้อสอบวิชา
ภาษาไทย

สํานั กงาน ก.พ.

6-ก.ย.-61

314

ภาษาไทย

ผศ.ดร.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

315

ภาษาศาสตร์

ผศ.ดร.พิทยาวัฒน์
พิทยาภรณ์

เป็ นกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
ประเมินโครงร่างวิจัยเรือ
่ ง
"การนํ าเสนอแนวคิด
พระพุทธศาสนาในบท
ละครโทรทัศน์ทด
ี่ ด
ั แปลง
จากนวนิยายช่วงปี พ.ศ.
2556 - 2560" (The
Perpetuation of
Buddhist Concepts in
Television Adaptations
of Novels during 2013 2017)
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

316

ภาษาศาสตร์

อ.ดร.ภาวดี สาย
สุวรรณ

317

ภาษาศาสตร์

อ.ดร.ภาวดี สาย
สุวรรณ

318

ภาษาศาสตร์

รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณ
มานะกุล

319

ภาษาศาสตร์

ผศ.ดร.ธีราภรณ์
รติธรรมกุล

320

ภาษาศาสตร์

ผศ.ดร.ธีราภรณ์
รติธรรมกุล

ลําดับ
ที่
308

งานประกันคุณภาพ

อาจารย์พเิ ศษบรรยาย
หัวข ้อ ภาษากับการใช ้
ระดับปั จเจก:การใช ้ภาษา
ทีแ
่ ปรตามตัวปั จจัยทาง
สังคม
สอบเค ้าโครงวิทยานิพนธ์
ป.โท
ผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมิน
คุณภาพบทความวิจัยทีจ
่ ะ
ตีพม
ิ พ์ในวารสาร
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผู ้ทรงคุณวุฒส
ิ อบโครงร่าง
ิ ป.เอก
วิทยานิพนธ์ นิสต
คณะมนุษยศาสตร์ ม.
เกษตรศาสตร์
ผู ้ทรงคุณวุฒส
ิ อบโครงร่าง
วิทยาฯ ป.เอก

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

ช่วงเวลาที่
เชิญ
24
กรกฎาคม
2561

16-ส.ค.-61

สาขาวิชาภาษาศาสตร์เพือ
่ การ
่ สาร คณะศิลปศาสตร์ ม.
สือ
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล
ศาลายา

19-มี.ค.-61

สาขาวิชาภาษาศาสตร์เพือ
่ การ
่ สาร คณะศิลปศาสตร์ ม.
สือ
ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
นครปฐม

4-ธ.ค.-60

คณะมนุษยศาสตร์ ม.
เกษตรศาสตร์

18-เม.ย.-61

คณะฒนุษยศาสตร์ ม.
เกษตรศาสตร์

27-เม.ย.-61

4 ตุลาคม
2560 เวลา
8.30-11.30
น.

27-มี.ค.-61

ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

ภาษาศาสตร์

ผศ.ดร.ธีราภรณ์
รติธรรมกุล

กรรมการสอบเค ้าโครง
วิทยานิพนธ์ ป.โท

สถาบันภาษา ม.ธรรมศาสตร์
กทม

322

ภาษาศาสตร์

อ.ดร.ภาวดี สาย
สุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

24-25
พฤษภาคม
2561

323

ภาษาศาสตร์

รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณ
มานะกุล

สํานั กงานกองทุนสนั บสนุนการ
วิจัย (สกว)

ก.ค.-61

324

ภาษาศาสตร์

รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณ
มานะกุล

กลุม
่ ภารกิจงานวิจัยและพัฒนา
วิชาการ

23 ก.ค.61
13.3015.30 น.

325

ภาษาศาสตร์

รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณ
มานะกุล

วิทยากรผู ้บรรยายในการ
ประชุมเสนอผลงานวิจัย
ศาสตราจารย์วจิ ัยดีเด่น
สกว.
เป็ นผู ้ทรงคุณวุฒป
ิ ระเมิน
โครงการวิจัย
ปี งบประมาณ 2561
วิทยากรในการอภิปราย
เรือ
่ ง "สนุกในสนามการ
วิจัยภาษาไทย" หัวข ้อวิจัย
ภาษาไทยเมือ
่ สอน
คอมพิวเตอร์"
อภิปรายเรือ
่ ง วิจัย
ภาษาไทยเพือ
่ สอน
คอมพิวเตอร์

ภาควิชาภาษาไทย ในงานวัน
ภาษาไทยแห่งชาติฯ ประจําปี
61

326

ภาษาศาสตร์

อ.ดร.ศุจณ
ิ ั ฐ จิตวิ
ริยนนท์

327

ภาษาอังกฤษ

อ.รศนาภรณ์
วีรวรรณ

หลักสูตรปริญญาโท ภาควิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์
หลุยส์

328

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.วริตตา ศรี
รัตนา

329

ภาษาอังกฤษ

รศ.ปรีมา มัลลิกะ
มาส

330

ภาษาอังกฤษ

331

ภาษาอังกฤษ

รศ.ปรีมา มัลลิกะ
มาส
ผศ.ดร.นิรดา จิตร
กร

อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ ง
"การวิเคราะห์วรรณยุกต์
ภาษาตระกูลไทโดยวิธก
ี าร
ทางกลสัทศาสตร์"
กรรมการกํากับมาตรฐาน
วิชาการ สาขาวิชา
จิตวิทยา คณะจิตวิทยา
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
วิทยากร ร่วมเสวนาหัวข ้อ
"มารี คูร ี – สตรีเปลีย
่ น
โลก: ชีวต
ิ จริงหลังดวง
สแตมป์ " ร่วมกับ คุณกสินา
ลิมสมานพพรรณ (ผู ้แทน
จากOXFAM) และ ดร.
พิภัทร พฤกษาโรจนกุล
(วิศวกรนิวเคลียร์ ชํานาญ
การพิเศษ รักษาการที่
ปรึกษาด ้านพลังงาน
ปรมาณู สํานั กปรมาณูเพือ
่
สันติ)
วิทยากร บรรยายหัวข ้อ
"Translation of CultureRelated Features"
วิทยากร บรรยายหัวข ้อ
"การแปลอังกฤษ-ไทย"
วิทยากร "Seminar in
Teaching World
Englishes"

31 ก.ค.61
8.30-15.30
น. ณ
หอประชุม
จุฬาฯ
9 กันยายน
2561 เวลา
13.0016.00 น.

332

ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ณั ฐมา พงศ์
ไพโรจน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

333

ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ณั ฐมา พงศ์
ไพโรจน์

กรรมการพิจารณาคัดเลือก
วิทยานิพนธ์ในโครงการ
ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษาเครือข่าย
พัฒนบริหารศาสตร์
ประจําปี การศึกษา พ.ศ.
2560

ลําดับ
ที่
321

บรรยายในหัวข ้อความรู ้พืน
้ ฐานและการ
แปล “อิทธิพลของภาษา อังกฤษในบท
แปลภาษาไทย” ให ้แก่กําลังพลของ
กองทัพไทย

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

ช่วงเวลาที่
เชิญ
22-พ.ค.-61

สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐโปแลนด์ ประจํา
ประเทศไทย ร่วมกับไปรษณีย ์
ไทยและไปรษณียโ์ ปแลนด์ ณ
อาคารไปรษณียก
์ ลาง บางรัก

16 ธันวาคม
2560 เวลา
10.3012.00 น.

KMUTT

4 มีนาคม
2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พญาไท
สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8 มิถน
ุ ายน
2561
27 มกราคม
3 กุมภาพันธ์
และ 10
กุมภาพันธ์
2561
ประจําปี
การศึกษา
พ.ศ. 2560

กรมข่าวทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย

15
กุมภาพันธ์
2561

62
ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ณั ฐมา พงศ์
ไพโรจน์

กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒใิ น
คณะกรรมการประจํา
สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

335

ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ณั ฐมา พงศ์
ไพโรจน์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรนานาชาติ) สถาบัน
ภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

336

ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ณั ฐมา พงศ์
ไพโรจน์

337

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.รักสงบ
วิจต
ิ รโสภณ

338

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.รักสงบ
วิจต
ิ รโสภณ

339

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.วริตตา ศรี
รัตนา

340

ภูมศ
ิ าสตร์

341

ภูมศ
ิ าสตร์

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

342

ภูมศ
ิ าสตร์

วิทยากรบรรยาย วิชา TE
813: Seminar in Second
Language Acquisition
ภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2560 ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
วิทยากรพิเศษ บรรยายใน
หัวข ้อ “แลกเปลีย
่ นแนวคิด
การเขียนตํารา
ภาษาอังกฤษ” ให ้แก่
นั กเรียนโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ณ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา พญาไท
วิทยากรในรายวิชา TE
791 Corpus Analysis for
English Language
Teaching บรรยายใน
หัวข ้อ The textlinguistic
dimension of corpusbased research และ
หัวข ้อ Corpora and
English discourse
analysis
วิทยากรบรรยายใน หัวข ้อ
"การใช ้คลังข ้อมูลภาษาใน
การวิเคราะห์เรียงความ
ภาษา อังกฤษของผู ้เรียน
ชาวไทย"
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาและ
เสนอแนะเพือ
่ ปรับปรุง
คุณภาพบทความเพือ
่ ลง
ตีพม
ิ พ์ในวารสาร
MANUSYA
วิทยากร ร.ร.นายร ้อยพระ
จุลจอมเกล ้า
วิทยากรบรรยาย คณะ
อักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยากรอบรมครูภม
ู ศ
ิ าสตร์

343

ภูมศ
ิ าสตร์

344

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ฐิตริ ัตน์ ปั น
้
บํารุงกิจ

345

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ดร.เอกกมล
วรรณเมธี

วิทยากรอบรมนั กเรียน
เข ้ารอบ 2. ภูมศ
ิ าสตร์
โอลิมปิ ก
วิทยากรอบรมเข ้มผู ้แทน
สอบแข่งขันภูมศ
ิ าสตร์
โอลิมปิ ก
วิทยากรอบรมนั กเรียนเพือ
่
สอบคัดเลือกผู ้แทนเข ้า
แข่งขันภูมศ
ิ าสตร์โอลิมปิ ก
ระดับชาติรอบที่ 1 ของ
ศูนย์ภม
ู ศ
ิ าสตร์โอลิมปิ ก
สอวน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ลําดับ
ที่
334

งานประกันคุณภาพ

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

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

ช่วงเวลาที่
เชิญ
วาระ 2 ปี
ตัง้ แต่
มีนาคม
2561 ถึง
มีนาคม
2563
20 มกราคม,
3 กุมภาพันธ์
และ 10
กุมภาพันธ์
2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พญาไท

19 มีนาคม
2561 เวลา
13.00 –
15.00 น.

PhD Program in English
Language Teaching สถาบัน
ภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8 เมษายน
2561 และ
29 เมษายน
2561 เวลา
9.00-12.00
น.

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

27 เมษายน
2561 เวลา
9.00 12.00 น.

Manusya : Journal of
Humanities

18-เม.ย.-61

ร.ร.นายร ้อยพระจุลจอมเกล ้า

16 ก.ค. 61

มหาวิทยาลัยศิลปากร

21 ก.พ. 61

สอวน.

พ.ย.60

สอวน.

26 เม.ย 61

สอวน.

6 ก.ค. 61

สอวน

18-20 ธ.ค.
60

ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ดร.เอกกมล
วรรณเมธี

สอวน

347

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ดร.เอกกมล
วรรณเมธี

348

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ดร.เอกกมล
วรรณเมธี

349

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ดร.เอกกมล
วรรณเมธี

350

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ดร.เอกกมล
วรรณเมธี

351

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ชนิตา ดวงยิหวา

352

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ชนิตา ดวงยิหวา

353

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ชนิตา ดวงยิหวา

354

ภูมศ
ิ าสตร์

355

ภูมศ
ิ าสตร์

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

วิทยากรอบรมเข ้มสําหรับ
ผู ้แทนเข ้าแข่งขัน
ภูมศ
ิ าสตร์โอลิมปิ ก
ระดับชาติรอบที่ 1 ของ
ศูนย์ภม
ู ศ
ิ าสตร์โอลิมปิ ก
สอวน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
วิทยากรอบรมนั กเรียนเพือ
่
สอบคัดเลือกเป็ นผู ้แทน
นั กเรียนเข ้าแข่งขัน
ภูมศ
ิ าสตร์โอลิมปิ กระดับ
นานาชาติ (ค่าย 2)
วิทยากรอบรมเข ้มสําหรับ
ผู ้แทนนั กเรียนเข ้าแข่งขัน
ภูมศ
ิ าสตร์โอลิมปิ กระดับ
นานาชาติ
วิทยาการบรรยายเรือ
่ ง
ขอบเขตวิชาภูมศ
ิ าสตร์กับ
การปรับหลักสูตรใหม่ของ
วิชาสังคมศึกษา สาระ
เรียนรู ้ภูมศ
ิ าสตร์
ระดับมัธยมศึกษา
ให ้คําแนะนํ า ประเมิน
คุณภาพและตัดสินการ
นํ าเสนอผลงานทาง
วิชาการแบบปากเปล่าของ
ิ นั กศึกษาภูมศ
นิสต
ิ าสตร์
ระดับปริญญาตรี
วิทยากรอบรมนั กเรียนเพือ
่
สอบคัดเลือกผู ้แทนเข ้า
แข่งขันภูมศ
ิ าสตร์โอลิมปิ ก
ระดับชาติรอบที่ 1 ของ
ศูนย์ภม
ู ศ
ิ าสตร์โอลิมปิ ก
สอวน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
วิทยากรอบรมเข ้มสําหรับ
ผู ้แทนเข ้าแข่งขัน
ภูมศ
ิ าสตร์โอลิมปิ ก
ระดับชาติรอบที่ 1 ของ
ศูนย์ภม
ู ศ
ิ าสตร์โอลิมปิ ก
สอวน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
กรรมการตรวจประเมิน
่ การเรียนรู ้ของ
คุณภาพสือ
เอกชน กลุม
่ สาระการ
เรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
วิทยากรอบรมครูภม
ู ศ
ิ าสตร์

356

ภูมศ
ิ าสตร์

357

ภูมศ
ิ าสตร์

วิทยากรอบรมเข ้มผู ้แทน
สอบแข่งขันภูมศ
ิ าสตร์
โอลิมปิ ก
อักขรานุกรมภูมศ
ิ าสตร์
ไทย
สารานุกรมไทย

358

ภูมศ
ิ าสตร์

ลําดับ
ที่
346

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

วิทยากรบรรยายสรุปการ
จัดการแข่งขันภูมศ
ิ าสตร์
โอลิมปิ กระดับชาติ ครัง้ ที่
1

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

ช่วงเวลาที่
เชิญ
27-28 มค
61

สอวน

19 เม.ษ.61

สอวน

8-10 ก.ค.
61

โรงเรียอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ

6 ธ.ค. 60

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์

2-4 ก.พ.61

สอวน

18-20 ธ.ค.
60

สอวน

27-28 มค
61

สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

25 ต.ค. 60
- 18 ก.ค.
61

สอวน.

พ.ย.60

สอวน.

6 ก.ค. 61

สํานั กงานราชบัณฑิตยสภา
สํานั กงานราชบัณฑิตยสภา

ตค 60 - กย
61
ตค 60 - กย
61
13-14 ก.ค.
61

64
ลําดับ
ที่
359

ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

ภูมศ
ิ าสตร์

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

วิทยากรอบรมครูภม
ู ศ
ิ าสตร์

สอวน.

วิทยากรอบรมผู ้แทน
ประเทศไทยไปแข่ง
ภูมศ
ิ าสตร์โอลิมปิ กระหว่าง
ประเทศ
คณะกรรมการจัดทํา
พจนานุกรมศัพท์ระบบ
สารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์
วิทยากรอบรมนั กเรียนเพือ
่
สอบคัดเลือกผู ้แทนเข ้า
แข่งขันภูมศ
ิ าสตร์โอลิมปิ ก
ระดับชาติรอบที่ 1 ของ
ศูนย์ภม
ู ศ
ิ าสตร์โอลิมปิ ก
สอวน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
วิทยากรอบรมเข ้มสําหรับ
ผู ้แทนเข ้าแข่งขัน
ภูมศ
ิ าสตร์โอลิมปิ ก
ระดับชาติรอบที่ 1 ของ
ศูนย์ภม
ู ศ
ิ าสตร์โอลิมปิ ก
สอวน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
หนั งสือเรียนสังคมศึกษา
สาระการเรียนรู ้ภูมศ
ิ าสตร์
้ มัธยมศึกษาปี ท ี่ 2
ระดับชัน

สอวน.

หนั งสือเรียนสังคมศึกษา
สาระการเรียนรู ้ภูมศ
ิ าสตร์
้ ประถมศึกษาปี ท ี่
ระดับชัน
1
หนั งสือเรียนสังคมศึกษา
สาระการเรียนรู ้ภูมศ
ิ าสตร์
้ ประถมศึกษาปี ท ี่
ระดับชัน
5
หนั งสือเรียนสังคมศึกษา
สาระการเรียนรู ้ภูมศ
ิ าสตร์
้ ประถมศึกษาปี ท ี่
ระดับชัน
4
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ
"แนวคิดโพสโมเดิรน
์ กับ
การวิจารณ์วรรณกรรม"
ให ้กับนั กศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย ภาควิชา
มนุษยศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ในวัน
พุธที่ 25 ตุลาคม 2560
เวลา 8.00-11.00 น. ณ
้
ห ้องประชุมนิภานภดล ชัน
2 อาคาร 35 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

360

ภูมศ
ิ าสตร์

361

ภูมศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.พรรณี
ชีวน
ิ ศิรวิ ัฒน์

362

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.เพชรพิไล ลัธธ
นั นท์

363

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.เพชรพิไล ลัธธ
นั นท์

364

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ดร.อารีรัตน์
แพทย์นุเคราะห์

365

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ดร.ฐิตริ ัตน์ ปั น
้
บํารุงกิจ

366

ภูมศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.พรรณี
ชีวน
ิ ศิรวิ ัฒน์

367

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ดร.เอกกมล
วรรณเมธี

368

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

งานประกันคุณภาพ

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

ช่วงเวลาที่
เชิญ
15,17 ต.ค.
60
8-10 ก.ค.
61

สํานั กงานราชบัณฑิตยสภา

ต.ค.60-ก.ย.
61

สอวน

16-17 ธ.ค.
60

สอวน

21-ม.ค.-61

สํานั กพิมพ์ สสร

เมษ-กค 61

สํานั กพิมพ์ สสร

ตค 60 - ธค
61

สํานั กพิมพ์ สสร

เมษ 60 สค 61

สํานั กพิมพ์ สสร

ตค 60 - พค
61

สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชา
มนุษยศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา

25-ต.ค.-60

ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

370

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

371

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

372

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.ศิรพ
ิ ร
ศรีวรกานต์

กรรมการสอบเค ้าโครง
วิทยานิพนธ์เรือ
่ ง "นว
นิยายกอทิกไทยร่วมสมัย:
ึ ษาแนวข ้ามภพ
กรณีศก
ชาติ" ของน.ส.วันตกานต์
บุญแย ้ม นั กศึกษาปริญญา
โท สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 23
มีนาคม 2561 เวลา
13.30-16.30 น. ณ ห ้อง
ประชุม ศศ.217 ตึกศิลป
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
ผู ้ทรงคุณวุฒส
ิ าขาวิชา
วรรณคดีองั กฤษ
ประเมินผลการสอนของอ.
ดร.รัญวรัชญ์ พูลศรี
อาจารย์ประจําภาควิชา
วรรณคดี คณะ
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร์ ในวันพฤหัสบดีท ี่ 19
เมษายน 2561 เวลา
9.30-11.00 น. ณ ห ้อง
503 อาคารมหาจุฬาภรณ์
พิศาลศิลป์ คณะ
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร์
อาจารย์พเิ ศษรายวิชา ท.
765 วรรณกรรมไทยกับ
ประวัตศ
ิ าสตร์ ให ้กับ
นั กศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาไทย
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 ในวัน
พฤหัสบดีท ี่ 3 และ 10
พฤษภาคม 2561 เวลา
9.30-12.30 น. ณ ห ้อง
บรรยาย ศศ.208 อาคาร
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
กรรมการพิจารณาหัวข ้อ
วิทยานิพนธ์ของนางสาวมุ
กรินทร์ แพรกนกแก ้ว
นั กศึกษาปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ในวันศุกร์ท ่ี 25
พฤษภาคม 2561 เวลา
9.00-11.00 น. ณ
ภาควิชาภาษาไทย คณะ
อักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม

ลําดับ
ที่
369

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์

ช่วงเวลาที่
เชิญ
23-มี.ค.-61

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน

19-เม.ย.-61

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์

3 และ 10
พฤษภาคม
2561

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม

25-พ.ค.-61

66
ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.ชุตม
ิ า
ประกาศวุฒส
ิ าร

374

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

รศ.ดร.สุรเดช โชติ
อุดมพันธ์

375

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

รศ.ดร.สุรเดช โชติ
อุดมพันธ์

376

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.ชุตม
ิ า
ประกาศวุฒส
ิ าร

377

ศิลปการละคร

อ.ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์

ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณา
บทความวิชาการเรือ
่ ง
"Haunting Nation:
Supernaturalism and
Laoness in Siri Paiboun
Crime Series" เพือ
่ ลง
ตีพม
ิ พ์ในวารสาร "สังคม
ลุม
่ นํ้ าโขง" ปี ท ี่ 14 ฉบับที่
2 (พฤษภาคม-สิงหาคม
2561) ซึง่ เป็ นวารสารทาง
วิชาการด ้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณา
บทความ เรือ
่ ง "Haunting
Nation:
Supernaturalism and
Laoness in Siri Paiboun
Crime Series" เพือ
่ ตีพม
ิ พ์
ลงในวารสาร "สังคมลุม
่ นํ้ า
โขง" ปี ท ี่ 14 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม
2561)
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ
"วรรณกรรมในบริบทโลก"
ในการประชุมสัมมนาเรือ
่ ง
"วรรณกรรมในบริบทโลก"
และ "เทวรูปพระวิษณุใน
ประเทศไทย: การบูรณา
การองค์ความรู ้เพือ
่ ความ
เข ้าใจภูมภ
ิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้" ในงาน
"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
2561 (Thailand
Research Expo 2018)"
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561
เวลา 13.30-15.00 น. ณ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
่
และบางกอกคอนเวนชัน
้ 22
เซ็นเตอร์ ชัน
เซ็นทรัลเวิรล
์ กรุงเทพฯ
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ
่ อเจ ้า: มอง
"จากทวิภพสูอ
affect ในวรรณกรรมไทย
ร่วมสมัย" ในงานเสวนา
วิชาการและแสดงมุทต
ิ า
จิตแด่ ผศ.ดร.อภิญญา
เฟื่ องฟูสกุล เนือ
่ งใน
โอกาสเกษี ยณอายุราชการ
เรือ
่ ง "ความเป็ นมนุษย์ใน
มานุษยวิทยา: คําถามว่า
ด ้วยอัตลักษณ์ ศาสนากับ
วัฒนธรรม" ในวันที่ 14
กันยายน 2561 เวลา
08.00-17.00 น. ณ ห ้อง
้ 2 อาคาร
ประชุมใหญ่ ชัน
3 คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คัดเลือกศิลปิ นเข ้าร่วม
เทศกาลศิลปะการแสดง
ประจําปี พ.ศ.2561

ลําดับ
ที่
373

งานประกันคุณภาพ

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
ศูนย์วจิ ัยพหุลก
ั ษณ์สงั คมลุม
่
นํ้ าโขง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ช่วงเวลาที่
เชิญ
15-พ.ค.-61

ศูนย์วจิ ัยพหุลก
ั ษณ์สงั คมลุม
่
นํ้ าโขง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เดือน
กรกฎาคม
2561

สํานั กงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

9-ส.ค.-61

ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14-ก.ย.-61

หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพฯ

1 พ.ย. 60 28 ก.พ. 61

ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

ศิลปการละคร

อ.ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพฯ

379

ศิลปการละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

380

ศิลปการละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

381

ศิลปการละคร

ผศ.ดร.ปริดา
มโนมัยพิบล
ู ย์

382

ศิลปการละคร

ศ.พรรัตน์ ดํารุง

383

ศิลปการละคร

ผศ.พันพัสสา ธูป
เทียน

384

ศิลปการละคร

รศ.จารุณี หงส์
จารุ

คัดเลือกศิลปิ นเข ้าร่วม
เทศกาลศิลปะการแสดง
ประจําปี พ.ศ.2561
ผู ้อํานวยการเพลงคณะ
นั กร ้องชายพระกิตติคณ
ุ
กรุงเทพ คณะนั กร ้อง
Bangkok Combined
Cjair และวงดุรย
ิ างค์
ประชาคมกรุงเทพ ในงาน
"The 8th Trans-World
Baptist Conference"
วิทยากรในโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวต
ิ ข ้าราชการ
่ สารที่
เพือ
่ การสือ
สร ้างสรรค์ ส่งเสริม
คุณภาพชีวต
ิ สร ้างพลัง
ความรัก ความสามัคคี และ
ความเป็ นหนึง่ ของ
สํานั กงานก.พ. ประจําปี
พ.ศ.2561
ประชุมคณะกรรมการกํากับ
มาตรฐานวิชาการ
สาขาวิชาการสร ้างสรรค์
และการจัดการงานแสดง
เพือ
่ พิจารณาข ้อสอบ ภาค
ที่ 1/2560 ปี การศึกษา
2560
บรรยายในโครงการบูรณา
การการเรียนการสอนกับ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเมินผลงานโครงการ
บูรณาการการเรียนการ
สอน Young Designer
"Costume de Couture
Showcase by MUPA"
สาขาศิลปะการแสดง กลุม
่
วิชาออกแบบเพือ
่ การ
แสดง
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย

385

ศิลปการละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

386

ศิลปการละคร

387

ศิลปการละคร

ลําดับ
ที่
378

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

ช่วงเวลาที่
เชิญ
1 พ.ย. 60 28 ก.พ. 61

Trans-World Chinese
Baptist Mission (TWCBM)

17 ตค. 60

สํานั กงาน กพ.

สัปดาห์ละ 1
ครัง้ เวลา
16.3018.30 น.
พย. 60 กย. 61

คณะนิเทศศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ

13 พย. 60
ณ ห ้อง
ประชุม D21
้ 2
ตึก D ชัน

สํานั กศิลปะวัฒนธรรม มรภ.
พิบล
ู สงคราม จ.พิษณุโลก

16 ธค. 60

คณะดนตรีและการแสดง ม.
บูรพา

ส.16 ธค.
60

รร.วัฒนาวิทยาลัย

ศ. 26 มค.
61

เข ้าร่วมประชุมงานฉลอง
60 ปี คริสตจักรโยชิโดะ

คณะนั กร ้องชายพระกิตติคณ
ุ
แห่งกรุงเทพฯ

อ.ดังกมล ณ ป้ อม
เพชร

กรรมการและร่วมเดินทาง
ไปตัดสินการประกวดการ
อ่านด ้วยภาษาไทย
มาตรฐานในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต ้นของ
สถานศึกษาในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

สนง.ราชบัณฑิตยสถาน

14-19 พค.
61ณ กรุง
โซล
ป.
เกาหลีใต ้
14 กพ. 61

ผศ.ปวิตร มหาสาริ
นั นทน์

คณะกรรมการคัดสรร
โครงการส่งเสริมยกย่อง
ิ ปิ นร่วมสมัย
เชิดชูเกียรติศล
ดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร"
ประจําปี พ.ศ.2561

สํานั กงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย กระทรวงวัฒนธรรม

กพ.-มีค. 61

68
ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

ศิลปการละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย ครัง้ ที่ 9/2560

รร.วัฒนาวิทยาลัย

389

ศิลปการละคร

ศ.พรรัตน์ ดํารุง

สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม

7 มีค. 61

390

ศิลปการละคร

อ.พันพัสสา ธูป
เทียน

ราชวิทยาลัยสูตน
ิ รีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย

18 มีค. 61

391

ศิลปการละคร

อ.ปิ ยะวัฒน์ ธรรมกุ
ลางกูร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทางวัฒนธรรม

พฤ.3 พ.ค.
61

392

ศิลปการละคร

ศ.พรรัตน์ ดํารุง

ประชุมคณะอนุกรรมการยก
ย่องเชิดชูเกียรติบค
ุ คล
องค์กร หรือหน่วยงานทีท
่ ํา
คุณประโยชน์เกีย
่ วกับการ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูม ิ
ปั ญญทางทางวัฒนธรรม
ครัง้ ที่ 1/2561
สอบภาคปฏิบัต ิ Objective
Structured Clinical
Examination (OSCE)
สําหรับแพทย์ประจําบ ้าน
และแพทย์ปฏิบต
ั งิ านเพือ
่
การสอบวุฒบ
ิ ัตรฯ
(ฝึ กอบรมและสอบความรู ้
ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(อฝส.)
บรรยายหัวข ้อ "การสร ้าง
คนดูในการแสดง" ใน
รายวิชา 2208544 สัมมนา
การจัดการทางวัฒนธรรม
2
บรรยายเรือ
่ ง "การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการด ้าน
ศิลปการแสดงและ
ึ ษา"
กรณีศก

่ สาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสือ
สังคม มศว.ประสานมิตร

16 พต. 61

393

ศิลปการละคร

อ.ดังกมล ณ ป้ อม
เพชร

เสวนาวิชาการหัวข ้อ "อ่าน
เขียน พูดไทย อย่างถูกใจ
และถูกต ้อง"

สนง.ราชบัณฑิตยสถาน

พ. 25 กค.
61

394

ศิลปการละคร

ศ.พรรัตน์ ดํารุง

สํานั กงานราชบัณฑิตยสภา

395

ศิลปการละคร

ผศ.พันพัสสา ธูป
เทียน / ผศ.ดร.ปริ
ดา มโนมัยพิบล
ู ย์

ตัง้ แต่ 6 กพ.
61 เป็ นต ้น
ไป
11 มิย. 61

396

ศิลปการละคร

ศ.พรรัตน์ ดํารุง

397

ศิลปการละคร

รศ.ฤทธิรงค์ จิวา
กานนท์

เป็ นภาคีสมาชิก ประเภท
วิชาวิจต
ิ รศิลป์ สาขาวิชา
นาฏกรรม
่ สุดยอด
พิจารณารายชือ
ละครโทรทัศน์ไทยในสมัย
รัชกาลที่ 9 ทีเ่ สนอโดย
ประชาชน
พิจารณาบทความวิจัยเพือ
่
ตีพม
ิ พ์ในระดับนานาชาติ
(Scopus) จํานวน 2 เรือ
่ ง
1. Waiting for Godot
ในบริบทไทยพุทธ The
Thai Buddhism Version
of Waiting for Godot 2.
“การสร ้างสรรค์งาน
นาฏศิลป์ ไทยยุคไทย
แลนด์ 4.0 (The Creation
of Thai Dance in
Thailand 4.0)
เสวนาเบือ
้ งหลังการ
ทํางานด ้านภาพยนตร์ เป็ น
การคัดสรรภาพยนตร์โดย
คุณสุธ ี เหมือนวาจา
ผู ้ออกแบบเครือ
่ งแต่งกาย
่ มโยงสู่
ทีส
่ ามารถเชือ
ความรู ้ด ้านภาพยนตร์

ลําดับ
ที่
388

งานประกันคุณภาพ

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

กระทรวงวัฒนธรรม

ช่วงเวลาที่
เชิญ
อ. 27 กพ.
61

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.
สวนสุนันทา

13 กค. 61

หอศิลปวัฒนธรนรมแห่ง
กรุงเทพฯ

ส. 29 กย.

ภาควิชา

่ อ.
ชือ

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

ศิลปการละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

ผู ้อํานวยการเพลงคณะ
นั กร ้องชายพระกิตติคณ
ุ
แห่งกรุงเทพ

399

ศิลปการละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

400

ศิลปการละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

401

ศิลปการละคร

ศ.พรรัตน์ ดํารุง

วิทยากรค่ายเรียนรู ้ภาษา
และวัฒนธรรมฝรั่งเศา
สผ่านการขับร ้องเพลง
ประสานเสียง สําหรับ
นั กเรียนชมรมสีสรรพ์
ภาษาต่างประเทศที่ 2
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย ครัง้ ที่ 5/ปี
การศึกษา 2561
กรรมการสอบโครงร่างวิจัย
รายวิชาโครงงาน หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
แขนงวิชาการละคร ปี
การศึกษา 2561

402

ศิลปการละคร

ศ.พรรัตน์ ดํารุง

403

ศิลปการละคร

ผศ.ดร.ปริดา
มโนมัยพิบล
ู ย์

404

ศิลปการละคร

อ.พันพัสสา ธูป
เทียน

405

ศิลปการละคร

รศ.ฤทธิรงค์ จิวา
กานนท์

406

ศิลปการละคร

รศ.ฤทธิรงค์ จิวา
กานนท์

407

ศิลปการละคร

รศ.จารุณี หงส์จารุ

ลําดับ
ที่
398

ร่วมทําการแสดงละครหุน
่
ร่วมสมัยสินไซสิงฝั่ งโขง
ณ สปป.ลาว แสดง (3
แห่ง คือ ศูนย์วัฒนธรรม
เด็ก มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ลาว และ รร.ศิลปะ
แห่งชาติ)
ให ้สัมภาษณ์แก่ น.ส.ณั ฐณิ
ึ ษาวิจัย
ชา จิตรหาญ ทีศ
่ ก
ในหัวข ้อศิลปนิพนธ์ เรือ
่ ง
"การศึกษาการสร ้างบท
ละครเวทีจากการดัดแปลง
ึ ษาบท
วรรณกรรม: กรณีศก
ละครเวที เรือ
่ ง หลายชีวต
ิ "
ให ้สัมภาษณ์และเก็บ
ข ้อมูลแก่ นายจักรกฤษณ์
คําหล ้า ทีท
่ ําศิลปนิพนธ์
หัวข ้อ "การกํากับการ
ึ ษา ผศ.
แสดง กรณีศก
พันพัสสา ธูปเทียน"
ให ้สัมภาษณ์และเก็บ
ข ้อมูลแก่ นายภาณุพงศ์
ช่างสม ทีท
่ ําศิลปนิพนธ์
หัวข ้อ "การสร ้างสรรค์งาน
ฉากละครเวที เรือ
่ ง ซ ้อน"
สอนรายวิชา THI700
THAI LANGUARCE
RESEARCH
METHODOLOGY กลุม
่
ิ หลักสูตร
D01 ให ้แก่นส
ิ ต
ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
วาทยากรให ้กับคณะ
นั กร ้องประสานเสียงของ
สํานั กงานก.พ. ร่วมกับวง
ดนตรีจากกรมศิลปากร

หน่วยงานทีเ่ ชิญ
สภาคริสตจักรในประเทศไทย

รร.เตรียมอุดมศึกษา

ช่วงเวลาที่
เชิญ
23 สค. 61

17-19 สค.
61

รร.วัฒนาวิทยาลัย

ศ. 31 สค.
61

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.
ขอนแก่น

19 กย. 61
เวลา 9-16
น. ณ ห ้อง
ประชุมดอก
ศิลป์ 1 คณะ
ศิลปกรรมฯ
ม.ขอนแก่น
15-19 กย.
61 ณ สปป.
ลาว

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.
ขอนแก่น

สาขาวิขาวิชาศิลปะการดนตรี
และการแสดง ภาควิชาศิลปะ
ไทย คณะวิจต
ิ รศิลป์ ม.
เชียงใหม่

20 กย. 61

สาขาวิขาวิชาศิลปะการดนตรี
และการแสดง ภาควิชาศิลปะ
ไทย คณะวิจต
ิ รศิลป์ ม.
เชียงใหม่

21 กย. 61

สาขาวิขาวิชาศิลปะการดนตรี
และการแสดง ภาควิชาศิลปะ
ไทย คณะวิจต
ิ รศิลป์ ม.
เชียงใหม่

21 กย. 61

คณะมนุษยศาสตร์ มศว.
ประสานมิตร

22 กย. 61

กองพิธก
ี าร สํานั กเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

26 กย. 61

70
ลําดับ
ที่
408

409

ภาควิชา

่ อ.
ชือ

หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย

ผศ.ดร.ดินาร์ บุญ
ธรรม

หน่วยบริหารวิชา
อารยธรรมไทย

ผศ.ดร.ดินาร์ บุญ
ธรรม

งานบริการวิชาการทีท
่ ํา

หน่วยงานทีเ่ ชิญ

ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณา
บทความวิชาการ (PEER
REVIEW)
วิทยากรบรรยายในหัวข ้อ
"การพระราชพิธบ
ี รม
ราชาภิเษกในวัฒนธรรม
ของโลกตะวันออก"

คณะวิทยากรจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โรงเรียนการท่องเทีย
่ วและการ
ิ
บริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสต

ช่วงเวลาที่
เชิญ
19 - 21
เมษายน
2561
27 - 28
เมษายน
2561

อาจารยไปเสนอผลงาน/รวมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม 76 รายการ
ระดับชาติ
18
ระดับนานาชาติ 58

รายการ
รายการ

อาจารยเสนอผลงาน/ไปรวมประชุมวิชาการระดับชาติ 18 รายการ
ภาควิชา

่ อาจารย์
ชือ

ภาษา
ตะวันออก/
เอเชียใต ้

อ.ดร.สมพรนุช
ตันศรีสข
ุ

2

ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

3

ภาษา
ตะวันออก/
เอเชียใต ้
ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ดร.สมพรนุช
ตันศรีสข
ุ

5

ภาษา
ตะวันออก/
อาหรับ

อาจารย์ ดร.ทรง
ศักดิ์ หมัดสะ
และ

6

ปรัชญา

อ.ดร.ปิ ยฤดี ไชย
พร

7

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.วริตตา
ศรีรัตนา

ลําดับ
ที่
1

4

งานประกันคุณภาพ

อ.เพชรพิไล
ลัธธนั นท์

่ การประชุม
ชือ

สถานที่

SEASIA Conference
“Unity in Diversity:
Transgressive
Southeast Asia”
38th Annual Thailand
TESOl International
Conference 2018

Chulalongkorn
University
Bangkok,
Thailand
The Empress
Hotel จังหวัด
เชียงใหม่

7th Asian
Constitutional Law
Forum
การประชุมวิชาการและ
นํ าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ
ครัง้ ที่ ๙ “LOCAL &
GLOBAL
SUSTAINABILITY :
MEETING THE
CHALLENGES &
SHARING THE
SOLUTIONS”
การวิจัยและนวัตกรรม
เพือ
่ ขับเคลือ
่ นประเทศสู่
ความมั่นคง มั่งคัง่ และ
ยั่งยืน ในยุค Thailand
4.0
การประชุม Workshop
ชุดโครงการปริทรรศน์นัก
ทฤษฎีมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์รว่ มสมัย
งานเสวนาหัวข ้อ "ก ้าว
ผ่านความอดกลัน
้ : ว่า
ด ้วยการโอบรับและการ
ดําเนินการเพือ
่ ความ
หลากหลายทางเพศ"

คณะนิตศ
ิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธร
รมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนัน
ทา

หน่วยงานทีจ
่ ัด/เยือน

วันเวลาทีจ
่ ัด

Chulalongkorn
University Bangkok,
Thailand

December
16-17, 2017

สมาคมครูผู ้สอน
ภาษาอังกฤษแห่ง
ประเทศไทย ในพระ
อุปถัมภ์ของสมเด็จพระ
เจ ้าพีน
่ างเธอเจ ้าฟ้ า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
คณะนิตศ
ิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสต
ร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา

26-27
มกราคม 2561

มหาวิทยาลัย
นราธิวาศราชนค
ริทร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาศ
ราชนคริทร์

21 มิถน
ุ ายน
2561

โรงแรมการ์
เด ้นท์ ซีววิ รี
สอร์ท พัทยา

คณะศิลปศาสตร์ ม.
ธรรมศาสตร์

29 มิ.ย.-1
ก.ค.61

ห ้อง 301
อาคารมหาจักรี
สิรน
ิ ธร คณะ
อักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ฝ่ ายวิชาการ
ิ อักษร
คณะกรรมการนิสต
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

27 มีนาคม
2561

December 89, 2017
20-มี.ค.-61

ภาควิชา

่ อาจารย์
ชือ

ภาษา
ตะวันออก/
เอเชียใต ้

อ.ดร.สมพรนุช
ตันศรีสข
ุ

ปรัชญาและศาสนาใน
ระบบการศึกษาไทย:
มายากับความจริง

9

บรรณารักษศ
าสตร์

อ.ดร.วชิราภรณ์
คลังธนบูรณ์

10

บรรณารักษศ
าสตร์

อ.ดร.สรคม ดิส
สะมาน

11

บรรณารักษศ
าสตร์

อ.ดร.เสาวภา
หลิมวิจต
ิ ร

12

บรรณารักษศ
าสตร์

ผศ.ดร.สมศักดิ์
ศรีบริสท
ุ ธิส
์ กุล

13

ภูมศ
ิ าสตร์

14

ภูมศ
ิ าสตร์

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

การประชุมระดับชาติการ
จัดการศึกษาสาขา
สารสนเทศศาสตร์ใน
ประเทศไทย ครัง้ ที่ 3 :
“การจัดหลักสูตร การ
เรียนการสอน การวิจัย
ทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
ยุคประเทศไทย 4.0”
(The 3rd Conference
on Thai Information
Science Education
(TISE 2017) :
Organizing of
Curriculum, Teaching
& Learning, and
Research in Library
and Information
Science Towards
THAILAND 4.0)
การประชุมระดับชาติการ
จัดการศึกษาสาขา
สารสนเทศศาสตร์ใน
ประเทศไทย ครัง้ ที่ 3 :
“การจัดหลักสูตร การ
เรียนการสอน การวิจัย
ทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
ยุคประเทศไทย 4.0”
(The 3rd Conference
on Thai Information
Science Education
(TISE 2017) :
Organizing of
Curriculum, Teaching
& Learning, and
Research in Library
and Information
Science Towards
THAILAND 4.0)
การอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
International
Workshop: Imagine
Your Library’s Future
Workshop on
Evidence-Based
Synthesis
Smart city

15

ภูมศ
ิ าสตร์

ลําดับ
ที่
8

อ.ชนิตา ดวง
ยิหวา

่ การประชุม
ชือ

ิ นั กศึกษา
การประชุมนิสต
ภูมศ
ิ าสตร์และภูม ิ
สารสนเทศระดับปริญญา
ตรีแห่งประเทศไทย ครัง้
ที่ 9
Smart city

สถานที่

หน่วยงานทีจ
่ ัด/เยือน

มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
วิทยาเขต
ขอนแก่น
โรงแรมคุ ้มภูคํา
จังหวัด
เชียงใหม่

สมาคมปรัชญาและ
ศาสนาแห่งประเทศไทย

15-16
ธันวาคม 2560

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่

วันที่ 1 - 3
กุมภาพันธ์
2561

โรงแรมคุ ้มภูคํา
จังหวัด
เชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่

วันที่ 1 - 3
กุมภาพันธ์
2561

้ 3
ณ ชัน
โรงแรมอโนมา
กรุงเทพฯ

สํานั กงานอุทยานการ
เรียนรู ้สํานั กงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู ้
(องค์การมหาชน)
สํานั กบริหารวิชาการ
จุฬาฯ

14-ก.พ.-61

พระมิง่ ขวัญ 1
คณะครุศาสตร์

วันเวลาทีจ
่ ัด

23 มี.ค. 61
9.00-16.00
น.
20 ก.ค.61

The Emerald
hotel รัชดา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบุรรี ัมย์

การเคหะแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
บุรรี ัมย์

2-4 ก.พ.61

The Emerald
hotel รัชดา

การเคหะแห่งชาติ

20 ก.ค.61

72
ภาควิชา

่ อาจารย์
ชือ

ลําดับ
ที่
16

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ชนิตา ดวง
ยิหวา

17

ภูมศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.พรรณี
ชีวน
ิ ศิรวิ ัฒน์

18

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ดร.อารีรัตน์
แพทย์นุเคราะห์

่ การประชุม
ชือ
ิ นั กศึกษา
การประชุมนิสต
ภูมศ
ิ าสตร์และภูม ิ
สารสนเทศระดับปริญญา
ตรีแห่งประเทศไทย ครัง้
ที่ 9
ิ นั กศึกษา
การประชุมนิสต
ภูมศ
ิ าสตร์และภูม ิ
สารสนเทศระดับปริญญา
ตรีแห่งประเทศไทย ครัง้
ที่ 9
GEOINFOTECH
2018 and 2nd
Sirindhorn Conference
on Geoinfomatics
2018

สถานที่

หน่วยงานทีจ
่ ัด/เยือน

วันเวลาทีจ
่ ัด

มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบุรรี ัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
บุรรี ัมย์

2-4 ก.พ.61

มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบุรรี ัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
บุรรี ัมย์

2-4 ก.พ.61

ศูนย์ประชุม
วายุภักษ์
โรงแรมเซ็นทรา
กรุงเทพฯ

GISTDA

1-2
กุมภาพันธ์
2561

อาจารยไปเสนอผลงาน/รวมประชุมระดับนานาชาติ /ไปตางประเทศเพื่อสรางความรวมมือ วิจัยหรือเพิ่มพูนความรู หรือ
อื่นๆ 58 รายการ
ลําดับ
ที่
1

ภาควิชา

่ อาจารย์
ชือ

ภาษาอังกฤษ

อ.ดร.จิตติมา
พฤฒิพฤกษ์

2

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.วริตตา
ศรีรัตนา

3

ภาษาไทย

ผศ.ดร.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กล
ุ

4

ภาษา
ตะวันออก/
เวียดนาม

รศ.ดร.มนธิรา
ราโท

งานประกันคุณภาพ

่ การประชุม
ชือ
The 2018 MLA Annual
Convention in New
York Cit
“Britain Exits the
European Union
(Brexit):
Opportunities,
Challenges and the
Impacts on the
World, Region and
Vietnam” เสนอผลงาน
เรือ
่ ง “Re-Evaluating
the Practice, Politics
and Propaganda of
Referenda: Lessons
from Brexit and
Beyond”
เดินทางไปเสนอผลงาน
ทางวิชาการในการ
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The Third
International Pali
Studies Week 2018
เสนอผลงานเรือ
่ ง
Chanting under royal
patronage: the Thai
chanting tradition as
nurtured by the kings
in the Chakri Dynasty
Prominent Women in
the ASEAN
Community เสนอ
ผลงานเรือ
่ ง"Bitterness
turns into Poetry" :
Life and Works of
Xuan Quynh (19421988)

ประเทศ

หน่วยงานทีจ
่ ัด/เยือน

สหรัฐอเมริกา

วันเวลาทีจ
่ ัด
4-7 มกราคม
2561

เวียดนาม

สถาบันยุโรปศึกษาแห่ง
Vietnam Academy of
Social Sciences

28
พฤศจิกายน
2560

ฝรั่งเศส

จัดโดย Ecole Pratique
des Hautes Etudes
(EPHE) ร่วมกับ Khyentse
Foundation

9 - 16
มิถน
ุ ายน
2561 ณ
มหาวิทยาลัย
Sorbonne

ไทย

สถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ
ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬา
ฯ

13-ก.ค.-61

ลําดับ
ที่
5

ภาควิชา

่ อาจารย์
ชือ

ภาษา
ตะวันออก/
เวียดนาม

รศ.ดร.มนธิรา
ราโท

6

ประวัตศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.วาสนา
วงศ์สรุ วัฒน์

7

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.วริตตา
ศรีรัตนา

8

ภาษาอังกฤษ

รศ.ดรณั ฐมา
พงศ์ไพโรจน์

9

ศูนย์ไทย
ศึกษา

อ.กัญญา วัฒ
นกุล

10

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.วริตตา
ศรีรัตนา

่ การประชุม
ชือ
Prominent Women in
the ASEAN
Community เสนอ
ผลงานเรือ
่ ง"Bitterness
turns into Poetry" :
Life and Works of
Xuan Quynh (19421988)
ได ้รับเชิญให ้ไปเสนอ
ผลงานวิชาการ ใน
รายการ Cornell
Contemporary China
Initiative (CCCI)
lecture series เสนอ
ผลงาน
เรือ
่ ง"Nationalizing the
Diaspora Identity in
the China Rising
Century"
Modern Capitals and
Historical Peripheries:
Central Europe from
the Perspective of
Contested Modernities
เสนอผลงานเรือ
่ ง“‘and
miraculously PostModern became OstModern’: How On or
About 1910 and 1924
Karel Čapek Helped to
Add and Strike off the
‘P’”
The Asian Conference
on Language
Learning (ACLL 2018)
เสนอผลงานเรือ
่ ง“A
Study of the L2
English Inversion
Structures by L1 Thai
Learners”
SEASIA International
Conference 2017
เสนอผลงานเรือ
่ ง
“Demonizing Loose
Women: Gender
Roles and Ghost Panic
in Contemporary
Thailand”
The Second
International CEMS
(Centre of European
Modernism Studies)
Conference:
“Temporalities of
Modernism” เสนอ
ผลงานเรือ
่ ง“I Burn
(Marx’s) Paris:
‘Capital’ Cities,
Alienation and
Deconstruction in the
Works of Bruno
Jasieński”

ประเทศ

หน่วยงานทีจ
่ ัด/เยือน

วันเวลาทีจ
่ ัด

ไทย

สถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ
ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬา
ฯ

13-ก.ค.-61

สหรัฐอเมริกา

Cornell University

16-ต.ค.-60

กรุงบูดาเปสต์
ประเทศฮังการี

สถาบันปรัชญา ศูนย์การ
วิจัยด ้านมนุษยศาสตร์
บัณฑิตยสภาแห่งประเทศ
ฮังการี

21 ตุลาคม
2560

ญีป
่ น
ุ่

27-29
เมษายน
2561

ไทย

สถาบันเอเชียศึกษา คณะ
อักษรศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาฯ

17 -18
ธันวาคม
2560

โรมาเนีย

Department of English
Language and
Literature, Faculty of
Letters, Babeș-Bolyai
University

2–4
พฤษภาคม
2561

74
ลําดับ
ที่
11

ภาควิชา

่ อาจารย์
ชือ

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.วริตตา
ศรีรัตนา

12

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.วริตตา
ศรีรัตนา

13

ภูมศ
ิ าสตร์

ผศ.ดร.ศิรวิ ไิ ล ธี
ระโรจนารัตน์

14

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.วริตตา
ศรีรัตนา

15

ภาษา
ตะวันออก/
เอเชียใต ้

ผศ.ดร.ชานป์
วิชช์ ทัดแก ้ว

16

ตะวันตก/
เยอรมัน

ผศ.ดร.อารตี
แก ้วสัมฤทธิ์

งานประกันคุณภาพ

่ การประชุม
ชือ

ประเทศ

หน่วยงานทีจ
่ ัด/เยือน

วันเวลาทีจ
่ ัด

Temporalities of
Modernism: The 2nd
Centre for European
Modernism Studies
(CEMS) Conference
เสนอผลงานเรือ
่ ง“I
Burn (Marx’s) Paris:
'Capital' Cities,
Alienation and
Deconstruction in the
Works of Bruno
Jasieński”
“คาฟกาในเวียดนามและ
เอเชีย” [“Kafka in
Vietnam and Asia”]
เสนอผลงานเรือ
่ ง“คาฟ
กาในประเทศไทย”
[“Kafka in Thailand”]

โรมาเนีย

Centre for European
Modernism Studies
(CEMS) ร่วมกับภาควิชา
ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ
คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัย BabeșBolyai

2-4
พฤษภาคม
2561

เวียดนาม

14 เมษายน
2561

Komatsu Round-Table
Conference on Geolinguistics 2nd
Circular เสนอผลงาน
เรือ
่ งA Geolinguistic
Study of Temporal
Variation in
Northeastern Thai
The 15th Professor
Andrzej Bartnicki
Forum for the
Advanced Studies of
the Unit - ed States:
Polish-American
Connections Across
Time and Space
เสนอผลงานเรือ
่ ง
American Presence
and Influence in the
Works of Jerzy
Jankowski (18871941) and Bruno
Jasieński (1901-1938)
The Third
International Pali
Studies Week เสนอ
ผลงานเรือ
่ ง
Culayuddgakaravams
a: A Pali Chronicle of
Somdej Pra Ponarat

Japan

สถานทูตสาธารณรัฐ เช็ก
ประจํากรุงฮานอยและ
Faculty of Liter - ature,
University of Social
Sciences and
Humanities, Vietnam
National Univer - sity,
Hanoi
Komatsu University

สาธารณรัฐ
โปแลนด์

คณะประวัตศ
ิ าสตร์และ
สังคมวิทยา University of
Białystok

29 มิถน
ุ ายน
ถึง 1
กรกฎาคม
2561

ฝรั่งเศส

Ecole Pratique des
Hautes Etudes, Paris

9-16
มิถน
ุ ายน
2561

ไทย

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

18-19
สิงหาคม
2561

ประชุมวิชาการ 5
thailändisches
Germanistentreffen"
เสนอผลงานเรือ
่ งDrei
Reisebeschreibungen
über Thailand : Ehler'Im
Sattel dureh Indo-China,
Hesse-Warleggs Siam :
das Reich des weissen
Elefanten und Hosseus'
Durch König
Tschulalengkorns Reich

8-9
September
61

่ อาจารย์
ชือ

่ การประชุม
ชือ

บรรณารักษศ
าสตร์

ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์

18

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.
อัษฎายุทธ ชูศรี

19

ภูมศ
ิ าสตร์

อ.ดร.เอกกมล
วรรณเมธี

20

ศูนย์การแปล
ฯ

ผศ. ดร. แพร
จิตติพลังศรี

21

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.รักสงบ
วิจต
ิ รโสภณ

19th International
Conference on AsiaPacific Digital
Libraries เสนอผลงาน
เรือ
่ งEffects of search
tactics on affective
transition while using
Google: A quasiexperimental study of
undergraduate
students
ได ้รับเชิญจาก
Universitas
Pendidikan Indonesia
ให ้ร่วมเป็ น Panelist ใน
การประชุมวิชาการ เสนอ
ผลงานเรือ
่ งMaster
Degree about
Japanese Studies in
Thailand
International
Conference on Hazard
Mitigation in
Geographic and
Education
Perspectives เสนอ
ผลงานเรือ
่ งRoles of
geoinformatics in the
rescuing mission of
the 'wide boar'
academy football
team at Tam Luang,
Thailand
การสัมมนา rountable
เสนอผลงานเรือ
่ ง
situating Southeast
Asia in Translation
Studies
ไปทําวิจัยและการ
แลกเปลีย
่ น ด ้านการวิจัย
และนวัตกรรม ประจําปี
2017-2018 ภายใต ้
โครงการ Newton Fund
โครงการวิจัย British –
Thai Collaboration on
National Corpora:
Capacity, Mobility,
Research ซึง่ ร่วมมือกับ
Dr. Andrew Hardie
อาจารย์ประจําภาควิชา
Linguistics and
English Language และ
ผู ้อํานวยการ Centre for
Corpus Approaches to
Social Science

ลําดับ
ที่
17

ภาควิชา

ประเทศ
ไทย

อินโดนีเซีย

หน่วยงานทีจ
่ ัด/เยือน

วันเวลาทีจ
่ ัด

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13-15
พฤศจิกายน
2560

Universitas Pendidikan
Indonesia

20-22 ก.ค.
2561

อินโดนิเซีย

Universitas Negeri
Yogyakarta

28-29 ก.ย.
61

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

Hong Kong Baptist
University

1-8
กรกฎาคม
2561

สหราช
อาณาจักร

ได ้รับเลือกจาก British
Academy ประเทศสหราช
อาณาจักร ให ้ไปทําวิจัย ณ
มหาวิทยาลัย Lancaster
ประเทศสหราชอาณาจักร

เป็ น
ระยะเวลา 1
ปี ตัง้ แต่วันที่
1 ตุลาคม
2560 – 30
กันยายน
2561

76
ลําดับ
ที่
22

23

ภาควิชา

่ อาจารย์
ชือ

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.วริตตา
ศรีรัตนา

ภาษาศาสตร์

ผศ.ดร.พิทยา
วัฒน์ พิทยาภรณ์

งานประกันคุณภาพ

่ การประชุม
ชือ
ไปทําวิจัยต่าง ประเทศ
(รอบที่ 3 ปี งบประมาณ
2561) ณ AngloAmerican University
in Prague โดยจะเขียน
และตีพม
ิ พ์งานวิจัย
หัวข ้อ "Witch-Hunting
with History: A Study
of Thai and Czech
Nationalism— Chit
Phumisak and Václav
Havel” ร่วมกับ
ศาสตราจารย์ ดร.Milada
Polišenská รอง
อธิการบดีและ
ศาสตราจารย์ด ้าน
ประวัตศ
ิ าสตร์ การทูต
และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ AngloAmerican University
in Prague
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 28th
Annual Meeting of the
Southeast Asian
Linguistics Society ณ
Wenzao Uruline
University of
Languages ประเทศ
ไต ้หวัน และ The
genetic relationship
between the Tai
dialects of Sukhothai
and Ayutthaya และ
ได ้รับเชิญให ้ไปบรรยาย
พิเศษในหัวข ้อผลงาน
วิชาการเรือ
่ ง Old Thai
and the arrival of Thai
in Central Thailand
และ The state of the
arts of the Kra Dai
Language family ใน
การประชุม 28th
Annual Meeting of the
Southeast Asian
Linguistics Society
(SEALS28) นํ าเสนอ
ผลงานวิจัยเรือ
่ ง
Subgroup structure of
Southwestern Tai
based on early
phonological
Innovations

ประเทศ

หน่วยงานทีจ
่ ัด/เยือน

วันเวลาทีจ
่ ัด

สาธารณรัฐเชก

ณ Anglo-American
University in Prague

15 มิถน
ุ ายน
- 14
กรกฎาคม
2561

ประเทศไต ้หวัน

การประชุม 28th Annual
Meeting of the
Southeast Asian
Linguistics Society
(SEALS28)

16-23
พฤษภาคม
61

ลําดับ
ที่
24

ภาควิชา

่ อาจารย์
ชือ

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.วริตตา
ศรีรัตนา

25

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.นํ้ าทิพย์
เมธเศรษฐ

26

ศิลปการ
ละคร

ผศ.ปวิตร มหา
สารินันทน์

27

ตะวันตก/
เยอรมัน

รศ.ชูศรี มีวงศ์
อุโฆษ

ภาษา
ตะวันออก/
เกาหลี

อ.สุภาพร บุญรุง่

28

่ การประชุม
ชือ
งานเสวนาหัวข ้อ
“ปรัชญาในศิลป์ แห่งฟ
รันซ์ คาฟกา”
["Philosophy in the
Art of Franz Kafka"]
เป็ นองค์ปาฐกบรรยาย
หัวข ้อ “ฟรันซ์ คาฟกา
โลกแห่งสิง่ ของ
การเมืองหลัง เบ็ดเสร็จ
นิยม และความล ้าสมัย
แห่งมนุษย์: อ่านคาฟกา
ไปกับกึนเธอร์ อันเดอร์ส
วาตซลัฟ ฮาเวล และ
ดอนนา ฮาราเวย์”
[“Franz Kafka, the
World of Things,
Post-Totalitarian
Politics and
Obsolescence of
Human - kind:
Reading Kafka with
Günther Anders,
Václav Havel and
Donna Haraway”]
International
Research Conference
for Modern Japanese
Literary Studiesร่วม
การอภิปรายกลุม
่ กับ
อาจารย์สถาบันอืน
่ ใน
หัวข ้อ“Gazing from
Thailand / Gazing
toward Thailand –
Acceptance in Modern
Japanese Literature”
เสนอบทความวิชาการ
ในการประชุมนานาชาติ
หัวข ้อ "Hong Kong
Belt Road 2017 - Cityto-City Cultural
Exchange
Conference" เสนอ
ผลงานเรือ
่ งเรือ
่ ง"
Cross-Cultural
Exchange Policy and
Challengers in
Contemporary Thai
Theatre"
ประชุมวิชาการ „5
thailändisches
Germanistentreffen"
เสนอผลงานเรือ
่ ง
สงครามในบทกวีนพ
ิ นธ์
เยอรมันยุคบาร็อค
เดินทางไปรนํ าเสนอ
ผลงานเรือ
่ งสถานการณ์
และแนวทางพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษา
เกาหลี ระดับ
มัธยมศึกษา ในประเทศ
ไทย

ประเทศ

หน่วยงานทีจ
่ ัด/เยือน

วันเวลาทีจ
่ ัด

กรุงฮานอย
สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม

สถานทูตสาธารณรัฐเช็ก
ประจํากรุงฮานอยและ คณะ
ผู ้จัดงานเทศกาลคาฟกา
(Kafka Festival 2018)

13 เมษายน
2561

ญีป
่ น
ุ่

Association for Modern
Japanese Literary
Studies

26-พ.ย.-60

ฮ่องกง

คณะละคร Zuni
Icosahedron

6-11 ธค. 60
ณ Hong
Kong
Cultural
Centre

ไทย

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

18-19
สิงหาคม
2561

เกาหลี

สมาคมการสอนภาษา
เกาหลี แห่งสาธารณรัฐ
เกาหลี

15-ก.ย.-61

78
่ อาจารย์
ชือ

่ การประชุม
ชือ

ภาษา
ตะวันออก/
ญีป
่ น
ุ่

ผศ.ดร.ยุพวรรณ
โสภิตวุฒวิ งศ์

30

ภาษาไทย

ผศ.ดร.ธานีรัตน์
จัตท
ุ ะศรี

31

ศิลปการ
ละคร

ศ.พรรัตน์ ดํารุง

32

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

33

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

รศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

เข ้าร่วมอภิปรายในงาน
"The Sixth Osaka
University
International Forum
on Japanese
Language and
Culture" เสนอผลงาน
เรือ
่ งสภาพและปั ญหา
การเรียนการสอน
ภาษาญีป
่ นในประเทศ
ุ่
ไทย
เดินทางไปเสนอผลงาน
ทางวิชาการในงาน
สัมมนาระดับนานาชาติ
"International
Panji/Inao Seminar
2018" ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่
ของงาน "International
Panji/Inao Festival
2018" เสนอบทความ 2
เรือ
่ ง คือ "Inao by King
Rama II: The Panji
Adaptation and
Distinctive
Characteristics of Thai
Dramatic Literature"
และ "The Panji/Inao
Tradition in Thailand"
การประชุมนานาชาติ
The 2 nd
International
Conference on Dance
Education (ICONDE)
่
เสนอบทความวิจัยชือ
“Refreshing the Spirit
of Creativity in
Northern Thailand
Dance: The
Ecosystem of
Performance in the
Lanna Wisdom
School, Chiangmai"
เข ้าร่วมประชุมระดับ
นานาชาติ หัวข ้อ "The
Sixteenth
International
Conference on New
Directions in
Humanities" เสนอ
บทความวิชาการ เรือ
่ ง"
Reconfiguration of
Literary Theory in the
21st Century"

ลําดับ
ที่
29

ภาควิชา

งานประกันคุณภาพ

เข ้าร่วมประชุมระดับ
นานาชาติ หัวข ้อ "The
Sixteenth International
Conference on New
Directions in
Humanities" เสนอ
บทความวิชาการ เรือ
่ ง"
Reconfiguration of
Literary Theory in the
21st Century"

ประเทศ

หน่วยงานทีจ
่ ัด/เยือน

วันเวลาทีจ
่ ัด

ญีป
่ น
ุ่

Osaka University

16 มี.ค.
2561

อินโดนีเซีย

จัดโดย The Ministry of
Education and Culture
of Indonesia

10 - 11
กรกฎาคม
2561

กรุง
กัวลาลัมเปอร์
ประเทศ
มาเลเซีย

NUSANTARA Research
Center Performing Arts

1-5 สค. 61

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

The New Direction in
the Humanities
Research Network,
University of
Pennsylvania

5-7
กรกฎาคม
2561

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

The New Direction in
the Humanities
Research Network,
University of
Pennsylvania

5-7
กรกฎาคม
2561

ลําดับ
ที่
34

ภาควิชา

่ อาจารย์
ชือ

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

รศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

35

ภาษาศาสตร์

อ.ดร.ภาวดี สาย
สุวรรณ

36

ภาษาศาสตร์

อ.ดร.ภาวดี สาย
สุวรรณ

37

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.นิรดา
จิตรกร

38

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

39

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ผศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

40

บรรณารักษศ
าสตร์
บรรณารักษศ
าสตร์

อ.ดร.นยา สุจ
ฉายา
อ.ดร.นยา สุจ
ฉายา

42

บรรณารักษศ
าสตร์

ผศ.จินดารัตน์
เบอรพันธุ์

43

บรรณารักษศ
าสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์
รําไพ เปรม
สมิทธิ์

41

่ การประชุม
ชือ

ประเทศ

เข ้าร่วมประชุมระดับ
นานาชาติ หัวข ้อ
"America's Asia, Asia's
America" เสนอ
บทความวิชาการ เรือ
่ ง
"Politics of Space and
Poetics of Desire:
Reading David
Young's Novels on
Bangkok"
การประชุม LITM
Conference
2017(Language in the
Media 2017:
Media(is)ing(Trans)
nationalism เสนอ
ผลงานเรือ
่ งThe
competition between
Thai and English in
the domain of media
in Thailand
การประชุม X-SCAPES:
The 10th Linguistic
Landscape Workshop"
เสนอผลงานเรือ
่ ง"Public
space of masculinity
in Bangkok"
Linguistics Beyond
and Within International
Linguistics
Conference in Lublin
2017
เข ้าร่วมประชุม "The 1st
China-South and
Southeast Asia
University Rectors
Forum"
เข ้าร่วมสัมมนาวิชาการ
ระดับนานาชาติในหัวข ้อ
"พลวัตและพัฒนาการ
การเรียนการสอน
ภาษาไทยในภูมภ
ิ าค
เอเชียแปซิฟิก"

ประเทศ
สิงคโปร์

The US Embassy in
Singapore, Asia
Research Institute and
Wan Boo Sow Chinese
Research Centre
,National University of
Singapore

13-14
สิงหาคม
2561

Cape
Town,Africa

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ Language in
the Media 2017:
Media(is)ing(Trans)
nationalism

18-20
ตุลาคม
2560

หน่วยงานทีจ
่ ัด/เยือน

ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์

วันเวลาทีจ
่ ัด

1-5 พ.ค.61

Lublin ประเทศ
โปแลนด์

The Institute of English
Studies at the John Paul
II Catholic University of
Lublin, Poland

18-19
ตุลาคม
2560

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

Yunnan University

24-29
พฤศจิกายน
2560

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ฝ่ ายพัฒนาความเป็ น
นานาชาติและส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์กร คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยภาษาและ
การค ้าต่างประเทศกวางตุ ้ง

7-10
มกราคม
2561

Restoration Asia V

ไทย

6 เมษายน

The 22nd SEAPAVAA
Conference AV
Archives Beyond
Boundaries
The International
Forum on Data,
Information, and
Knowledge for Digital
Lives
The International
Forum on Data,
Information, and
Knowledge for Digital
Lives

ไทย

หอภาพยนตร์ และ Japan
Foundation
South East Asia Pacific
Audio Visual Archives
Association

ไทย

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13-15
พฤศจิกายน
2560

ไทย

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13-15
พฤศจิกายน
2560

10-12
เมษายน

80
ลําดับ
ที่
44

ภาควิชา

่ อาจารย์
ชือ

บรรณารักษศ
าสตร์

อ.เนณุภา สุภ
เวชย์

45

บรรณารักษศ
าสตร์

อ.ดร.วชิราภรณ์
คลังธนบูรณ์

46

บรรณารักษศ
าสตร์

อ.ดร.นยา สุจ
ฉายา

47

บรรณารักษศ
าสตร์

อ.ดร.สรคม ดิส
สะมาน

48

บรรณารักษศ
าสตร์

ผศ.ดร อรนุช
เศวตรัตนเสถียร

49

บรรณารักษศ
าสตร์

ผศ.ดร.สมศักดิ์
ศรีบริสท
ุ ธิส
์ กุล

50

บรรณารักษศ
าสตร์

อ.ดร.เสาวภา
หลิมวิจต
ิ ร

51

บรรณารักษศ
าสตร์

อ.ดวงเนตร วงศ์
ประทีป

52

ภาษา
ตะวันออก/
เกาหลี

อ.สุภาพร บุญรุง่

53

ภาษา
ตะวันออก/
เกาหลี

อาจารย์สภ
ุ าพร
บุญรุง่

54

ภาษา
ตะวันออก/
เกาหลี

อ.อิสริยา พาที

55

ภาษา
ตะวันออก/
เกาหลี

อ.ธเนศ สายจิต
บริสท
ุ ธิ์

56

ภาษา
ตะวันออก/
เกาหลี

อ.ชนามาศ เพ็ง
สมบูรณ์

งานประกันคุณภาพ

่ การประชุม
ชือ
The International
Forum on Data,
Information, and
Knowledge for Digital
Lives
The International
Forum on Data,
Information, and
Knowledge for Digital
Lives
The International
Forum on Data,
Information, and
Knowledge for Digital
Lives
The International
Forum on Data,
Information, and
Knowledge for Digital
Lives
The International
Forum on Data,
Information, and
Knowledge for Digital
Lives
The International
Forum on Data,
Information, and
Knowledge for Digital
Lives
The International
Forum on Data,
Information, and
Knowledge for Digital
Lives
The International
Forum on Data,
Information, and
Knowledge for Digital
Lives
เข ้าร่วมงานประชุม
วิชาการนานาชาติรว่ มกับ
ึ ษา-ไทยศึกษา
เกาหลีศก
(KTAC'5)
เข ้าร่วมงานสัมมนาการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาเกาหลี ระดับ
นานาชาติ ประจําปี
๒๕๖๑
เข ้าร่วมงานประชุม
วิชาการนานาชาติรว่ มกับ
ึ ษา-ไทยศึกษา
เกาหลีศก
(KTAC'5)
เข ้าร่วมงานประชุม
วิชาการนานาชาติรว่ มกับ
ึ ษา-ไทยศึกษา
เกาหลีศก
(KTAC'5)
เข ้าร่วมงานประชุม
วิชาการนานาชาติรว่ มกับ
ึ ษา-ไทยศึกษา
เกาหลีศก
(KTAC'5)

ประเทศ

หน่วยงานทีจ
่ ัด/เยือน

วันเวลาทีจ
่ ัด

ไทย

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13-15
พฤศจิกายน
2560

ไทย

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13-15
พฤศจิกายน
2560

ไทย

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13-15
พฤศจิกายน
2560

ไทย

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13-15
พฤศจิกายน
2560

ไทย

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13-15
พฤศจิกายน
2560

ไทย

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13-15
พฤศจิกายน
2560

ไทย

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13-15
พฤศจิกายน
2560

ไทย

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13-15
พฤศจิกายน
2560

ไทย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

19-20
กรกฎาคม
2561

ไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

29-31
มีนาคม
2561

ไทย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

19-20
กรกฎาคม
2561

ไทย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

19-20
กรกฎาคม
2561

ไทย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

19-20
กรกฎาคม
2561

ลําดับ
ที่
57

58

่ อาจารย์
ชือ

่ การประชุม
ชือ

ภาษา
ตะวันออก/
เกาหลี

อ.ชนามาศ เพ็ง
สมบูรณ์

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

รศ.ดร.สุรเดช
โชติอด
ุ มพันธ์

เข ้าร่วมงานสัมมนาการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาเกาหลี ระดับ
นานาชาติ ประจําปี
2561
โครงการแสวงหาความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในสาธารณรัฐประชาชน
จีน เพือ
่ กระชับ
ความสัมพันธ์และขยาย
กรอบความร่วมมือ
โครงการต่างๆ ระหว่าง
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาควิชา

ประเทศ

หน่วยงานทีจ
่ ัด/เยือน

วันเวลาทีจ
่ ัด

ไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

29-31
มีนาคม
2561

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ฝ่ ายพัฒนาความเป็ น
นานาชาติและส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์กร คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาฯ

17-22
มิถน
ุ ายน
2561

82

ดานนิสติ


นิสิตไดรับรางวัล
นิสิตปจจุบัน 23 คน
นิสิตปจจุบัน 1 คน
ศิษยเกา
6 คน
ศิษยเกา
1 คน

นิสิตปจจุบันไดรับรางวัล
ลําดับที่

รางวัล

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

ไดรับรางวัลระดับชาติ
ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ
ไดรับรางวัลระดับชาติ
ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ

นิสิต 23 คน ไดรับรางวัลระดับชาติ 23 รายการ
่ -นามสกุล
ชือ

รายการประกวด/แข่งขัน

ภาษา
ตะวันออก/
จีน

น.ส.กุลวดี
รัตนพรมงคล

รางวัลชมเชยเพชรยอด
มงกุฎ

ภาษา
ตะวันออก/
จีน
ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันออก/
จีน

น.ส.จิณณพัต
วชิรธรรมพร

การแข่งขันภาษาจีน
เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่
15 (นานาชาติ)
ระดับอุดมศึกษา
การประกวดแข่งขัน
สุนทรพจน์ภาษาจีนภาค
เยาวชน ประจําปี 2561
่
การแข่งขันสือ
multimedia

รางวัลชมเชย

ภาษาไทย

น.ส.นลิน
สินธุประมา

การแข่งขันภาษาจีน
เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่
15 (นานาชาติ)
ระดับอุดมศึกษา
การคัดเลือกผู ้สมควร
ได ้รับรางวัล “เยาวชน
ผู ้ใช ้ภาษาไทยดีเด่น
ด ้านการพูด การอ่าน
การเขียน ประจําปี
2561”
การแข่งขันกล่าวสุนทร
พจน์ภาษาอังกฤษในที่
ชุมชนระดับชาติ ประจําปี
2561 ภายใต ้ความ
ร่วมมือระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการและ
สมาคมการพูด
ภาษาอังกฤษ (ประเทศ
ไทย)
การแข่งขันภาษาจีน
เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่
15 (นานาชาติ)
ระดับอุดมศึกษา
การแข่งขันตอบคําถาม
ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับ
ประเทศเยอรมนี
่
การแข่งขันสือ
multimedia

ภาควิชา

น.ส.ทฤฑมน
จันทร์ธน
ไพบูลย์
น.ส.ธนปั ฐว์
วงษ์ เสงีย
่ ม

6

6

ภาษาอังกฤษ

น.ส.บุญญา
วาสน์ มันตา
นนท์

7

7

ภาษา
ตะวันออก/
จีน

น.ส.พิชชาภา
เตชะวิญ�ู
ธรรม

8

8

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

น.ส.พิมพ์
ภาณิณ โชติ
มา
น.ส.พิมพ์
ภาณิณ โชติ
มา
น.ส.ภัทรจีรา
รุง่ สกุลลิขต
ิ

9
9

10

10

11

งานประกันคุณภาพ

23 รายการ
1 รายการ
6 รายการ
1 รายการ

น.ส.มนั ญ
ชยา ใจงาม

การแข่งขันตอบคําถาม
ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับ
ประเทศเยอรมนี
่
การแข่งขันสือ
multimedia

ผลการประกวด/แข่งขัน

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด
มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
หนึง่ ระดับอุดมศึกษา

สมาคมจงหัวแห่ง
ประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย
มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์

ได ้รับรางวัล “เยาวชนผู ้ใช ้
ภาษาไทยดีเด่น ประจําปี
2562

กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม

ได ้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1

กระทรวงศึกษาธิการ
และสมาคมการพูด
ภาษาอังกฤษ
(ประเทศไทย)

ได ้รับรางวัลชมเชยเพชร
ยอดมงกุฎ

มูลนิธริ ม
่ ฉั ตร ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์

ได ้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ
2

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย
สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย
สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย
สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย

ได ้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ
2
ได ้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ
2
ได ้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ
2

่ -นามสกุล
ชือ

รายการประกวด/แข่งขัน

ผลการประกวด/แข่งขัน

ศิลปการ
ละคร

น.ส.รัชนีกร
จันทหาร

ได ้รับคัดเลือกไปร่วมแสดง

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษาไทย

น.ส.รินรดา
ธนาโนวรรณ

แสดงละครหุน
่ ร่วมสมัย
เรือ
่ ง "สินไซสิงฝั่ งโขง"
ณ สปป.ลาว แสดง (3
แห่ง คือ ศูนย์วัฒนธรรม
เด็ก มหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว และ รร.
ศิลปะแห่งชาติ)
การแข่งขันการพูด
ภาษาเยอรมัน

ได ้รับรางวัลชมเชย จาก
ผลงานเรือ
่ ง "องค์ความรู ้
นอกตําราทีห
่ มูบ
่ ้านอนุรักษ์
แย ้ จังหวัดสุพรรณบุร"ี

15

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรั่งเศส

น.ส.สิรพ
ิ ัชญ์
ชัยกิตติภรณ์

15

16

ภาษาไทย

นายก
รกฎา
ั
วิชย

16

17

ภูมศ
ิ าสตร์

นายกัมปนาท
ศิรเิ รือง

17

18

ภาษา
ตะวันออก

นายกิตน
ิ ั ทธ์
อ่อนสี

การประกวดงานเขียน
สารคดี (ประเภทบุคคล)
โครงการภาษาไทย
สัญจร 2561 ตอน "สาร
คดีสร ้างสรรค์: ก่อเรือ
่ ง
สร ้างภาพ"
โครงการแข่งขันร ้อง
เพลงภาษาฝรั่งเศส
"Asiapacvision" ณ กรุง
ไทเป ไต ้หวัน
การประกวดรางวัล "วาระ
๖ ทศวรรษ สมาคม
ภาษาและหนั งสือแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์"
การนํ าเสนอบทความ
วิชาการในการประชุม
วิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติและนานาชาติ
ครัง้ ที่ 8
แข่งขันเรียงความภาษา
เกาหลี ในงาน 제 6 회
동남아시아

ได ้รับรางวัลชมเชย

ลําดับที่

รางวัล

11

12

12

13

13

14

14

ภาควิชา

น.ส.วิรส
ิ า
สมพงษ์

บุญ

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย
สถาบันภาษาไทยสิ
รินธร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประจําปี 2561

ได ้รับการคัดเลือกเป็ น
ตัวแทนประเทศไทยเข ้า
ร่วมแข่งขันทีป
่ ระเทศ
ไต ้หวัน
ได ้รับรางวัลชมเชย
ประเภทบทวิจารณ์
วรรณกรรม

สมาคมครูภาษา
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทย

ได ้รับรางวัลชนะเลิศ

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

18

19

ภาษาไทย

19

20

ภาษาไทย

21

ภาษาไทย

นายธนบัตร
ใจอินทร์

20

22

นายธนพนต์
ด่านภักดี

การแข่งขันการเขียน
เรียงความภาษาเยอรมัน

21

23

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษาไทย

ได ้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2
ได ้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทรางวัลนั กเขียนรุน
่
เยาว์ หมวดกวีนพ
ิ นธ์
ได ้รางวัลหนั งสือดีเด่น
ประเภทหนั งสือสําหรับเด็ก
วัยรุน
่ อายุ 12 - 18 ปี (บท
ร ้อยกรอง)
ได ้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ
1

22

24

การประกวดคําประพันธ์
ไหว ้ครู
่
การแข่งขันสือ
multimedia

ได ้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1
ได ้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ
2

23

25

นายภูรท
ิ ัต
หงษ์ ววิ ัฒน์
นายอภิชาต
ผลพานิช
เจริญ
ิ ธิ์
นายอภิสท
ตรั่น

การประกวดสุนทรพจน์
ภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษา ครัง้ ที่
17

ได ้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับสอง

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน
ภาษา
ตะวันออก

นายณั ฐกฤช
ตะเภาน ้อย
นายธนบัตร
ใจอินทร์

성균한글백일장 ณ
ประเทศเวียดนาม
การประกวดคําประพันธ์
ไหว ้ครู
การประกวดหนั งสือดีเด่น
รางวัล "เซเว่นบุค
๊ อ
วอร์ด" ประจําปี 2561
การประกวดหนั งสือดีเด่น
กระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปี 2562

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด
คณะ
ศิลปกรรมศษาตร์ ม.
ขอนแก่น

สมาคมภาษาและ
หนั งสือแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

Sungkyunkwan
University
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ซีพอ
ี อลล์
กระทรวงศึกษาธิการ

สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย
สํานั กงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ
สํานั กงานส่งเสริม
การเรียนการสอน
ภาษาจีนนานาชาติ
(HANBAN)
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นิสิตปจจุบันไดรับรางวัล
ลําดับที่

ภาควิชา

1

ภาษา
ตะวันออก

นิสิต 1 คน ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ 1 รายการ
่ -นามสกุล
ชือ

น.ส.ลภัสรดา
ลักษณา

รายการประกวด/แข่งขัน
แข่งขันเรียงความภาษา
เกาหลี ในงาน 제 6 회
동남아시아
성균한글백일장 ณ ประเทศ
เวียดนาม

งานประกันคุณภาพ

ผลการ
ประกวด/
แข่งขัน
ได ้รับรางวัล
ผลงานอันยอด
เยีย
่ ม

หน่วยงานทีจ
่ ัดการประกวด

Sungkyunkwan University

ศิษยเกาไดรับรางวัล ศิษยเกา 6 คน ไดรับรางวัลระดับชาติ 6 รายการ
ภาควิชา

่ -นามสกุล
ชือ

ลําดับ
ที่
1

รายการประกวด/แข่งขัน

ภาษาไทย

ดร.วริศรา อนั นตโท

สภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัล
วิทยานิพนธ์

2

ภาษาไทย

ดร.ไอยเรศ บุญฤทธิ์

สภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัล
วิทยานิพนธ์

3

ภาษาไทย

น.ส.จตุพร เพชรบูรณ์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ :
รางวัลวิทยานิพนธ์

4

ภาษาไทย

น.ส.นิชานั นท์ นั นทศิร ิ
ศรณ์

5

ภาษาไทย

น.ส.วกุล มิตรพระ
พันธ์

การประกวดผลงานวิจัย"
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
ประจําปี 2560"
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ :
รางวัลวิทยานิพนธ์

6

ศิลปการ
ละคร

นายยิง่ ยศ ปั ญญา

รางวัลนาฎราช ครัง้ ที่ 9

ผลการประกวด/แข่งขัน
ได ้รับรางวัลวิทยานิพนธ์
ระดับดีมาก จาก
วิทยานิพนธ์เรือ
่ ง “จามเทวี
บูชา: การผลิตซํ้าตํานาน
และการสร ้างพิธบ
ี วงสรวง
ในสังคมไทยร่วมสมัย
ได ้รับรางวัลวิทยานิพนธ์
ระดับดี จากวิทยานิพนธ์
เรือ
่ ง “วัตถุมงคลทางดนตรี
ไทยในสังคมไทยร่วม
สมัย: การสร ้าง
ความหมาย และบทบาท”
รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี
วิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง "ความ
่ และบทบาทของ
เชือ
ประเพณีทานธัมม์ของกลุม
่
ชาติพันธุไ์ ททีต
่ ําบลเวียง
พางคํา อําเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย" อาจารย์
ทีป
่ รึกษาหลัก :
ศาสตราจารย์กต
ิ ติคณ
ุ ดร.
ศิราพร ณ ถลาง (สาขา
ปรัชญา) ประกาศ ณ
วันที่ 9 มกราคม 2561
ได ้รับรางวัลผลงานวิจัย
ิ ระดับ
ดีเด่น ประเภทนิสต
ปริญญาโท
รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี
วิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง
"วรรณกรรมและพิธก
ี รรม
บอกตัวตนคนพลัดถิน
่ ของ
ชาวไทลือ
้ เมืองยอง
หมูบ
่ ้านร่มโพธิท
์ อง ตําบล
ท่าก๊อ อําเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย" อาจารย์
ทีป
่ รึกษาหลัก :
ศาสตราจารย์กต
ิ ติคณ
ุ ดร.
ศิราพร ณ ถลาง (สาขา
ปรัชญา) ประกาศ ณ
วันที่ 9 มกราคม 2561
ได ้รับรางวัลบทโทรทัศน์
ยอดเยีย
่ ม เรือ
่ ง "รากนค
รา"

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด
สํานั กงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

สํานั กงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

สํานั กงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สํานั กงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

สมาพันธ์สมาคม
วิชาชีพ
วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์

ศิษยเกาไดรับรางวัล ศิษยเกา 1 คน ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ 1 รายการ
ลําดับ
ที่
1

ภาควิชา
ศิลปการ
ละคร

่ -นามสกุล
ชือ
น.ส.นภัส รอดบุญ

รายการประกวด/แข่งขัน
มีผลการเรียนดีเด่น

ผลการประกวด/แข่งขัน
ได ้รับทุนเพือ
่ เรียนปี ท ี่ 2
ตลอดปี การศึกษา 2561

หน่วยงานทีจ
่ ัดการ
ประกวด
โรงเรียนระบําร่วมสมัย
Alvin Ailey School
ประเทศสหรัฐ
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นิสิตไดรับทุนไปตางประเทศ จํานวน 117 คน

นิสิตไดรับทุนไปตางประเทศ
ลําดับ
ชื่อนิสิต

ระดับชั้น

1

Piraya
Puapanichya

ปริญญาตรี

2

Ms. Supanida
Kahanurak

ปริญญาตรี

3

Ms. Napath
Kosolsuparat

ปริญญาตรี

4

Ms. Aticha
Kasemthongsri

ปริญญาตรี

ระยะเวลา

ประเภททุน

หนวยงานทีใ่ หทุน

1 ภาคการศึกษา( ภาคฤดู
ร ้อน 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Institut de Langue et
de Culture Françaises,
Université Catholique
de Lyon (ILCF)

March - July 2017

MOU (U-level)

Sciences Po

Feb - June 2017

MOU (U-level)

Victoria University of
Wellington

Jan - May 2017
1 ปี ( ภาคต ้น - ปลาย
2560)
1 ปี ( ภาคต ้น - ปลาย
2560)

MOU (U-level)
แลกเปลีย
่ น
(MOU)
แลกเปลีย
่ น
(MOU)

National Taiwan
University
University of Hawaii,
United State
University of Hawaii,
United State
Hawaii at Manoa,
University of
Hankuk U.

5

Mona Surach

ปริญญาตรี

6

Mona Surach

ปริญญาตรี

7

Ms. Mona Surach

ปริญญาตรี

8

นางกฤติมา ศุภศรี
สุนทร

ปริญญาตรี

August 2017 - May 2018
1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

MOU (U-level)
แลกเปลีย
่ น
(MOU)

9

นางสาวจิณณพัต ร่าง
น ้อย

ปริญญาตรี

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Seoul National
University

10

นางสาวชนิตรา ประ
ทีบ ณ ถลาง

ปริญญาตรี

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Beijing Language
University And Culture

11

นางสาวชลิตา ไวโร
จนกิจ

ปริญญาตรี

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Fudan University

12

นางสาวโสมรัศมิ์ เทศ
เทวินากร

ปริญญาตรี

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Fudan University

13

นางสาวสุธด
ิ า นิม
่ กุล
รัตน์

ปริญญาตรี

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Shanghai Jiao Tong
University

14

นางสาวสุชานาถ
ทองสุก

ปริญญาตรี

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

มหาวิทยาลัยฉงฉิน
่

15

นางสาวกชพร อัศว
ภาคย์

ปริญญาตรี

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

่ เหมิน
มหาวิทยาลัยเซีย

16

นางสาวจุฑามาศ
แย ้มสุขเสรี

ปริญญาตรี

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

มหาวิทยาลัยถงจี้

17

นางสาวธนปั ฐว์ วงษ์
เสงีย
่ ม

ปริญญาตรี

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

มหาวิทยาลัยภาษาและ
วัฒนธรรมปั กกิง่

งานประกันคุณภาพ

ลําดับ

ชื่อนิสิต

ระดับชั้น

ระยะเวลา

ประเภททุน

หนวยงานที่ใหทุน

18

นางสาวกันต์ฤทัย จง
รักษ์

ปริญญาตรี

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Chiba University

19

นายคณิน พรพรรณนุ
กูล

ปริญญาตรี

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Chiba University

20

นางสาวปณิตตรา
อมรกิตติสาร

ปริญญาตรี

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Chiba University

21

นางสาวเตชินี นาค
จํารัสศรี

ปริญญาตรี

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Daito Bunka
University

22

Ms. Araya Kasihat

ปริญญาตรี

23

นางสาวรัฐนั นท์
ขุนทอง

ปริญญาตรี

Oct 2016 - Aug 2017
1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

MOU (U-level)
แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Doshisha University
Doshisha University

24

นางสาวอติกานต์
สวนทวี

ปริญญาตรี

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Doshisha University

25

นางสาวณั ฐธิดา สม
รักษ์

ปริญญาตรี

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Fudan University

26

Ms. Chutimon
Leetrakul

ปริญญาตรี
Sep 2017 - Sep2018

MOU (U-level)

Fukuoka Women's
University

April – August 2017

AIMS-Japan

Hiroshima University

April – August 2017

AIMS-Japan

Hiroshima University

April – August 2017

AIMS-Japan

Hiroshima University

April – August 2017

AIMS-Japan

Hiroshima University

April – August 2017

AIMS-Japan

Hiroshima University

April – August 2017

AIMS-Japan

Hiroshima University

April – August 2017
1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

AIMS-Japan
แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Hiroshima University
Hiroshima University

27

Ms. Thansinee
Reogkwanyongme
e

ปริญญาตรี

28

Ms. Tanchanok
Iampirom

ปริญญาตรี

29

Mr. Noparada
Sirisatien

ปริญญาตรี

30

Ms. Apisara
Treyawan

ปริญญาตรี

31

Mr. Krisada
Thanaethanapong

ปริญญาตรี

32

Ms. Lamiss
Sadlaeh

ปริญญาตรี

33

Ms. Voravaran
Akarapongpisak

ปริญญาตรี

34

นายภูวช
ิ กังสภัทรกุล

ปริญญาตรี

88

ลําดับ
35

ชื่อนิสิต

ระดับชั้น

ระยะเวลา

นางสาวธีญญรัศม์
เจนวิพช
ิ ย์

ปริญญาตรี

นางสาวนภัสสร ตัง้
เติมทรัพย์

ปริญญาตรี

นายภานุมาส รุจน
ิ า
นนท์

ปริญญาตรี

38

นายภาคิน ฉั ตรรุง่
ชีวัน

ปริญญาตรี

1 ภาคการศึกษา( ภาคปลาย
2560)
1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

39

นางสาวศศิปภัสร์
งามจรรยาภรณ์

ปริญญาตรี

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

40

Kasama Kosalanon

ปริญญาตรี

36

37

1 ภาคการศึกษา( ภาคปลาย
2560)
1 ภาคการศึกษา( ภาคปลาย
2560)

41

นางสาวพิชชาพร
ประดิษฐพฤกษ์

ปริญญาตรี

1 ภาคการศึกษา( ภาคฤดู
ร ้อน 2560)
1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

42

นายพริษฐ์ สังข์ศรี

ปริญญาตรี

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

43

นางสาวศุภวรรณ
ใหญ่เสมอ

ปริญญาตรี

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

44

Ms. Nattanit
Buranaosot

45

นางสาวพิมพ์ธนิญา
จินดาพล

Arts
ปริญญาตรี

46

นางสาวชยาภรณ์
สุรวดี

47

ประเภททุน

หนวยงานที่ใหทุน

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Hiroshima University

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Hiroshima University

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Hiroshima University

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Hitotsubashi
University

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Hokkaida University

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Hokkaido University

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Hokkaido University

แลกเปลีย
่ น
(MOU)
แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Hokkaido University

Oct 2016 - Sep 2017
1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

MOU (U-level)
แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Kanazawa University
Kanazawa University

ปริญญาตรี

(ภาค ปลาย 2560-ภาคต ้น
2561)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Kansai University

นางสาวมนั สนันท์
ด่านมงคลทิพย์

ปริญญาตรี

(ภาค ปลาย 2560-ภาคต ้น
2561)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Kansai University

48

นางสาวชยาภรณ์
สุรวดี

ปริญญาตรี

(ภาค ปลาย 2560-ภาคต ้น
2561)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Kansai University

49

นางสาวศุภวรรณ บวร
เกียรติแก ้ว

ปริญญาตรี

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Kyoto Notre Dame

50

Ms. Preechaya
Prayongsap

ปริญญาตรี

51

นายชิตพ
ิ ัทธ์ พุม
่
ดนตรี

ปริญญาตรี

Oct 2016 - Sep 2017
1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

MOU (U-level)
แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Kyoto University
Kyoto University of
Foreign Studies

52

นางสาวอัจฉรา
เสาวคนธ์

ปริญญาตรี

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Kyung Hee University

งานประกันคุณภาพ

Kanazawa University

ลําดับ

ชื่อนิสิต

ระดับชั้น

ระยะเวลา

ประเภททุน

หนวยงานที่ใหทุน

53

นางสาววราลี บุญ
รอด

ปริญญาตรี

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Nagoya U.

54

นางสาวอภิรณี บุญญ
ฐิตพ
ิ ันธ์

ปริญญาตรี

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Rikkyo University

55

Ms. THAMSIRISUP
Marisa

ปริญญาตรี
April – August 2017

AIMS-Japan

April – August 2017

AIMS-Japan

56

Ms.
PUNSAPSAWAT
Thunyatorn

ปริญญาตรี

Ritsumeikan
University

Ritsumeikan
University
Ritsumeikan
University
Saitama University

57

Ms. LIU, Yu-Ting

ปริญญาตรี

58

นางสาวฉั ตรียา ธนา
กิจเจริญสุข

ปริญญาตรี

April – August 2017
1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

AIMS-Japan
แลกเปลีย
่ น
(MOU)

59

นายธนพัทธ์ ภักดี

ปริญญาตรี

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

Saitama University

60

นางสาวพิมพ์พชร
คุณโสภา

ปริญญาตรี

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)
แลกเปลีย
่ น
(MOU)

61

นางสาวกานต์มณี
พฤทธิพัฒนะพงศ์

ปริญญาตรี

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Shanghai Jiao Tong
University

62

Mr. RYAN
BENEDICT
REBUSTILLO

ปริญญาตรี

63

Ms. CHADHAPORN
ANGPRAPHAPORN
CHAI

ปริญญาตรี

April – August 2017

AIMS-Japan

Sophia University

64

Ms. PORNPAILIN
SARNYOS

ปริญญาตรี

April – August 2017

AIMS-Japan

Sophia University

65

Mr. JIRAYU
ARAYAPRAYOON

ปริญญาตรี

April – August 2017

AIMS-Japan

Sophia University

66

นางสาววิณัชชา พี
รพัฒนโภคิน

ปริญญาตรี

April – August 2017
1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

AIMS-Japan
แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Sophia University
Tohoku University

67

นางสาวธนั ตติยา รุง่
ธรรม

ปริญญาตรี

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Tohoku University

68

นางสาวชลกร แพรัต
นกุล

ปริญญาตรี

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Toyoeiwa University

Saitama University

90

ลําดับ

ชื่อนิสิต

ระดับชั้น

ระยะเวลา

ประเภททุน

69

นางสาวปั นรวี ทรง
วัฒนา

ปริญญาตรี

70

Mr. Phunnattha
Manutham

ปริญญาตรี

71

Ms. Passachon
Siripoke

ปริญญาตรี

72

Panalee
Wongsahan

ปริญญาตรี

73

Ms. Jiratchaya
Kingmanee

ปริญญาตรี

74

นางสาวชุตม
ิ ณฑน์
หลีตระกูล

ปริญญาตรี

April – August 2017
1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

AIMS-Japan
แลกเปลีย
่ น
(MOU)

75

่ ใจ
นางสาวพิศท
ุ ธิ์ ชืน

ปริญญาตรี

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

76

นางสาวกัณฐาภรณ์
แอ่งสมบัต ิ

ปริญญาตรี

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)
แลกเปลีย
่ น
(MOU)

77

นางสาวธรรศภร ตัน
วิทยา

ปริญญาตรี

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

78

Ms. Thachaporn
Supparatanapinyo

ปริญญาตรี

Aug 2017 - Jan 2018

AIMS-ASEAN

Aug 2017 - Jan 2018

AIMS-ASEAN
แลกเปลีย
่ น
(MOU)

79

80

Mr. Chonlasuang
Pornsooksawang

ปริญญาตรี

นางสาวทัชชภร ศุภ
รัตน์ภญ
ิ โญ

ปริญญาตรี

81

นางสาววงพลอย
อนุรักษ์ พฒ
ุ ิ

ปริญญาตรี

82

Chanawong
Kittiwisetkun

ปริญญาตรี

83

Chayutt Chayuti

ปริญญาตรี

84

Thanyaporn
Dokmaipum

ปริญญาตรี

Boonsita
Chenkarnsuek

ปริญญาตรี

Narut Satrawaha

ปริญญาตรี

85

86

งานประกันคุณภาพ

หนวยงานที่ใหทุน

1ปี (ภาคต ้น-ปลาย 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Toyoeiwa University

April – August 2017

AIMS-Japan

Tsukuba, University of

April – August 2017

AIMS-Japan
แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Tsukuba, University of

1 ภาคการศึกษา( ภาคฤดู
ร ้อน 2560)

1 ภาคการศึกษา( ภาคต ้น
2560)
1 ภาคการศึกษา( ภาคต ้น
2560)

Waseda University

Waseda University
WJC (World of
Japanese
Contemporary
Culture)
มหาวิทยาลัยเกียวโต
มหาวิทยาลัยวาเซดะ

มหาวิทยาลัยวาเซดะ

Brunei Darussalam,
University of
Brunei Darussalam,
University of
มหาวิทยาลัยบรูไน

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Boden-Wurtternberg
Scholarship

1 ปี ( ภาคต ้น - ปลาย
2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Universidad De
Murcia, Spain

1 ปี ( ภาคต ้น - ปลาย
2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)
แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Universidad de
Nebrija

1 ปี ( ภาคต ้น - ปลาย
2560)
1 ปี ( ภาคต ้น - ปลาย
2560)
1 ปี ( ภาคต ้น - ปลาย
2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)
แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Universidad de
Nebrija
Universidad de
Nebrija
Universidad de
Nebrija

ลําดับ

ชื่อนิสิต

ระดับชั้น

87

Isabella Silvestre

ปริญญาตรี

88

Yeewah Kitsomsub

ปริญญาตรี

89

ระยะเวลา

1 ปี ( ภาคต ้น - ปลาย
2560)
1 ปี ( ภาคต ้น - ปลาย
2560)

ประเภททุน

แลกเปลีย
่ น
(MOU)
แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Sutthida
Watcharawichit

ปริญญาตรี

Nayarida
Sanphanit

ปริญญาตรี

91

นางสาววาริธร ชัย
ปณิธพ
ิ ันธ์

ปริญญาตรี

92

นางสาวพิมพ์ธร
บุณยรังค

ปริญญาตรี

1 ภาคการศึกษา( ภาคฤดู
ร ้อน 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

93

นางสาวปฏิญญา
จันทร์เพ็ญสุรย
ิ า

ปริญญาตรี

1 ภาคการศึกษา( ภาคฤดู
ร ้อน 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

94

นางสาวมัชฌิมา ลี
ละวัฒน์

ปริญญาตรี

1 ภาคการศึกษา( ภาคฤดู
ร ้อน 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

95

นางสาวพิรญาณ์ สุ
ขอนั นตธรรม

ปริญญาตรี

1 ภาคการศึกษา( ภาคฤดู
ร ้อน 2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

96

Chayutt Chayuti

ปริญญาตรี

97

Thanyaporn
Dokmaipum

ปริญญาตรี

1 ปี ( ภาคต ้น - ปลาย
2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)
แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Boonsita
Chenkarnsuek

ปริญญาตรี

99

Narut Satrawaha

ปริญญาตรี

100

Isabella Silvestre

ปริญญาตรี

101

Yeewah Kitsomsub

ปริญญาตรี

90

98

102

103

104

105

106

Sutthida
Watcharawichit

ปริญญาตรี

Nayarida
Sanphanit

ปริญญาตรี

Phichamon
Thamasook

ปริญญาตรี

Praewa
Sirithanachai

ปริญญาตรี

Jirapa Bangvak

ปริญญาตรี

1 ปี ( ภาคต ้น - ปลาย
2560)
1 ปี ( ภาคต ้น - ปลาย
2560)
1 ภาคการศึกษา( ภาคฤดู
ร ้อน 2560)

1 ปี ( ภาคต ้น - ปลาย
2560)
1 ปี ( ภาคต ้น - ปลาย
2560)
1 ปี ( ภาคต ้น - ปลาย
2560)
1 ปี ( ภาคต ้น - ปลาย
2560)
1 ปี ( ภาคต ้น - ปลาย
2560)
1 ปี ( ภาคต ้น - ปลาย
2560)
1 ปี ( ภาคต ้น - ปลาย
2560)
1 ภาคการศึกษา( ภาคปลาย
2560)
1 ภาคการศึกษา( ภาคปลาย
2560)
1 ภาคการศึกษา( ภาคปลาย
2560)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)
แลกเปลีย
่ น
(MOU)
แลกเปลีย
่ น
(MOU)

แลกเปลีย
่ น
(MOU)
แลกเปลีย
่ น
(MOU)
แลกเปลีย
่ น
(MOU)
แลกเปลีย
่ น
(MOU)
แลกเปลีย
่ น
(MOU)
แลกเปลีย
่ น
(MOU)
แลกเปลีย
่ น
(MOU)
แลกเปลีย
่ น
(MOU)
แลกเปลีย
่ น (MOU)

หนวยงานที่ใหทุน

Universidad de
Nebrija
Universidad de
Nebrija
Universidad de
Nebrija
Universidad de
Nebrija
Universidad de
Nebrija
Universidad de
Nebrija
Universidad de
Nebrija
Universidad de
Nebrija
Universidad de
Nebrija
Universidad de
Nebrija
Universidad de
Nebrija
Universidad de
Nebrija
Universidad de
Nebrija
Universidad de
Nebrija
Universidad de
Nebrija
Universidad de
Nebrija
Universidad de
Nebrija

Nottingham Trent
University
Nottingham Trent
University
Nottingham Trent
University

92

ลําดับ

ชื่อนิสิต

107

Ms. Unna Yarles

108

Ms. Prangmas
Anugul

109

110

111

112

113

114

Ms. Papon KhramOrn
Ms. Chanakan
Wongsaengngam
นางสาวมธุรน
ิ ธน
พันธ์

ระดับชั้น

ประเภททุน

หนวยงานที่ใหทุน

ปริญญาตรี

Sep 2017 - Jan 2018

AIMS-ASEAN

Universiti Sains
Malaysia

ปริญญาตรี

Sep 2017 - Jan 2018

AIMS-ASEAN

Universiti Sains
Malaysia

ปริญญาตรี

Sep 2017 - Jan 2018

AIMS-ASEAN

Universiti Sains
Malaysia

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

Sep 2017 - Jan 2018

AIMS-ASEAN
แลกเปลีย
่ น
(MOU)

นายธนวัฒน์ มงคล
นิตย์

ปริญญาตรี

นายสุรกานต์ กิตติพ ี
รกร

ปริญญาตรี

นายณั ฐพล ศรีจันทร์

ปริญญาตรี

115

นายณั ฐภัทร แซ่เบ๊

ปริญญาตรี

116

นายรัญชน์ สุรเนตร

ปริญญาตรี

117

นายวัชรินทร์ เฮ่ง
ประยูร

ปริญญาตรี

งานประกันคุณภาพ

ระยะเวลา

1 ภาคการศึกษา( ภาคต ้น
2560)
1 ภาคการศึกษา( ภาคต ้น
2560)
1 ภาคการศึกษา( ภาคต ้น
2560)
1 ภาคการศึกษา( ภาคต ้น
2560)
1 ภาคการศึกษา( ภาคต ้น
2560)
1 ภาคการศึกษา( ภาคต ้น
2560)
1 ภาคการศึกษา( ภาคต ้น
2560)

Universiti Sains
Malaysia
U.of Malaya

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

U.of Malaya

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

U.of Malaya

แลกเปลีย
่ น
(MOU)

U.Technologi MARA

แลกเปลีย
่ น
(MOU)
แลกเปลีย
่ น
(MOU)
แลกเปลีย
่ น
(MOU)

Uppsala U.
มหาวิทยาลัยโกลิมา
มหาวิทยาลัยโกลิมา

ดานการเรียนการสอน และบัณฑิต
1.นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program ในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
ในปการศึกษา 2561 นิสิตที่เขาศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม มีจํานวน 5 คน เปนนิสติ รุนที่ 14
และนิสิตรุนที่ 10 – 11 จํานวน 15 คน ไดสําเร็จการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้
1.นายศุภชัย ปติธรรมภรณ
วิชาเอกภาษาจีน
คะแนนเฉลี่ย = 4.00
ปจจุบัน : ศึกษาตอ :ระดับปริญญาโท ดาน Management มหาวิทยาลัย HEC Paris ประเทศฝรั่งเศส
2.นางสาวมณฑา เบญจถาวรอนันท
วิชาเอกภาษาจีน
ปจจุบัน : ทํางาน : พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน สายการบินกาตารแอรเวย

คะแนนเฉลี่ย = 3.93

3.นางสาวทิพภา ศิริสจั จวัฒน
วิชาเอกภาษาญี่ปุน
คะแนนเฉลี่ย = 3.93
ปจจุบัน : ทํางาน : ลามและเจาหนาที่ธุรการ บริษัท Bandai Logipal (Thailand co.,Ltd
4.นางสาวภริดา จิรวุฒินันท
วิชาเอกภาษาญี่ปุน
ปจจุบัน : ทํางาน : อาจารยประจํา โรงเรียนเจแปนฟาวน เดชั่น กรุงเทพฯ

คะแนนเฉลี่ย = 3.91

5.นางสาวณัชชา วิมไตรเมต
ปจจุบัน : ทํางาน : Take gap year

คะแนนเฉลี่ย = 3.80

วิชาเอกภาษาไทย

6.นางสาวนลิน สินธุประมา
วิชาเอกภาษาไทย
ปจจุบัน : ทํางาน : รับจางอิสระ รับเขียนบทความ ทําคอนเทนท พสูจนอักษร

คะแนนเฉลี่ย = 3.95

7.นางสาวรดารัตน ศรีพันธวรสกุล
วิชาเอกภาษาไทย
คะแนนเฉลี่ย = 3.88
ปจจุบัน : ศึกษาตอ : ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
8.นางสาวเสาวภาคย ขันมั่น
วิชาเอกภาษาไทย
คะแนนเฉลี่ย = 3.80
ปจจุบัน : ศึกษาตอ : ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
9.นางสาวกมลวสุธ จุติสมุทร
วิชาเอกศิลปะการละคร
คะแนนเฉลี่ย = 3.92
ปจจุบัน : ทํางาน ครูสอนแอคติ้งและรองเพลงที่แกรมมี่ /นักแสดงอิสระ/นักแปลอิสระ/ติวเตอรอิสระ
10.นางสาวกฤตพร มานุรัตนวงศ
วิชาเอกภาษาจีน
ปจจุบัน : ทํางาน : ติวเตอรอิสระ/ตามสถาบัน และงานแปล

คะแนนเฉลี่ย = 3.80
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11.นางสาววิชุมา แกวมโนธรรม
วิชาเอกภาษาจีน
คะแนนเฉลี่ย = 3.89
ปจจุบัน : ศึกษาตอ : ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตรและภาษาศาสตรประยุกต Fudan University
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทันรัฐบาลจีน
12.นางสาวอังควรา กุลวรรณวิจิตร
วิชาเอกภาษาจีน
คะแนนเฉลี่ย = 3.80
ปจจุบัน : ศึกษาตอ : ระดับปริญญาโท คณะวารสารศาสตร มหาวิทยาลัยจงกั๋วเหรินหมิน ประเทศจีน
13.นางสาวอุบลทิพย เชื้อเล็ก
วิชาเอกภาษาจีน
ปจจุบัน : ทํางาน ติวเตอรอิสระ /เตรียมตัวเรียนศึกษาตอ

คะแนนเฉลี่ย = 3.77

14.นายพลรวี ประเสริฐสม
วิชาโทภาษาศาสตร
คะแนนเฉลี่ย = 3.84
ปจจุบัน : ทํางาน : ผูชวยวิจัยภาษาศาสตร / ติวเตอรอสระ และเตียมตัวศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
15.นางสาวณิชกานต โชติบรรยง
วิชาโทวรรณคดีเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ย = 3.86
ปจจุบัน : ศึกษาตอ : ศึกษาภาษาจีน National Taiwan Normal University ไตหวัน
นิสิตโปรมแกรมเกียรตินิยมรุน ที่ 12 – รุนที่ 14 มีจํานวน ทั้งหมด 16 คน
ขอมูลการเผยแพรผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาโท
46 คน จํานวน
ระดับปริญญาเอก
21 คน จํานวน

46 รายการ
27 รายการ

ขอมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาโท 46 คน จํานวน 46 รายการ
่ ผลงานทีต
ชือ
่ พ
ี ม
ิ พ์

่ - สกุล
ชือ

หล ักสูตร

ระด ับ
คุณภาพ
งาน

1

กลวิธก
ี ารตอบการแสดงความไม่
ึ ษา
พอใจของผู ้โดยสาร: กรณีศก
พนั กงานบริการผู ้โดยสารภาคพืน
้ สาย
การบินไทย

นางสาวทัดดาว รัก
มาก

ภาษาไทย

ชาติ

วารสารภาษาและ
วรรณคดีไทย

2

่
พลวัตในนิทานเรือ
่ งศรีธนญชัยในสือ
สิง่ พิมพ์ไทยร่วมสมัย

นางสาวอัญมาศ ภู่
เพชร

ภาษาไทย

ชาติ

วารสารภาษาและ
วรรณคดีไทย

3

การเลือกสรรและการดัดแปลง
พงศาวดารจีนฉบับแปลไทยเป็ นบท
ละครรําของหลวงพัฒนพงศ์ภักดี

นางสาวปาริฉัตร
พิมล

ภาษาไทย

ชาติ

วารสารมนุษยศาสตร์

4

คําระบุเฉพาะในภาษาไทย

นางสาววาสิฏฐี
สุวรรณพาณิชย์

ภาษาไทย

ชาติ

วารสารภาษาและ
วรรณคดีไทย

ลําด ั
บ

งานประกันคุณภาพ

่ วารสารวิชาการ
ชือ
/ การเผยแพร่

ลําด ั
บ

่ ผลงานทีต
ชือ
่ พ
ี ม
ิ พ์

่ - สกุล
ชือ

หล ักสูตร

ระด ับ
คุณภาพ
งาน

่ วารสารวิชาการ
ชือ
/ การเผยแพร่

5

ปริจเฉทการพูดของมัคนายกในวัด
พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม:
การศึกษาตามแนวชาติพันธุว์ รรณา
่ สาร
แห่งการสือ
SPOKEN DISCOURSE OF
"MARGANAYAKA" AT ROYAL
TEMPLES IN NAKHONPATHOM
PROVINCE: AN ETHNOGRAPHY
OF COMMUNICATION
APPROACH

นางสาวแกม
กาญจน์ พิทักษ์ วงศ์

ภาษาไทย

ชาติ

Veridian e-Journal
ฉบับภาษาไทย

6

คําอ ้างถึงพระสงฆ์ไทยสมัยสุโขทัย:
การศึกษาเชิงประวัต ิ
REFERENCE TERMS FOR
BUDDHIST THAI MONKS IN THE
SUKHOTHAI PERIOD: A
DIACHRONIC STUDY

นายเอกพล ดวงศรี

ภาษาไทย

ชาติ

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด ้าน
ภาษาไทย "วิวธิ
ภาษาไทย"

7

กลวิธก
ี ารตอบถ ้อยคํานั ยผกผันแบบ
ประชดประชันในภาษาไทย:
ึ ษาคูส
กรณีศก
่ นทนาทีม
่ ส
ี ถานภาพ
เท่ากัน
RESPONDING STRATEGIES TO
SARCASTIC IRONY IN THAI: A
CASE STUDY OF SPEAKERS OF
EQUAL STATUS

นางสาวรัมภ์รดา
กองช ้าง

ภาษาไทย

ชาติ

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด ้าน
ภาษาไทย "วิวธิ วิจัย
ภาษาไทย"

8

กลวิธก
ี ารเสนอความคิดเรือ
่ งความรัก
ชาติในนิราศสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฏเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั
THE INDOCTRINATION
TECHNIQUES OF PATRIOTISM
IN NIRAT COMPOSED IN THE
REIGN OF KING VAJIRAVUDH
(RAMA VI)

นางสาวชนั ญชิดา
บุญเหาะ

ภาษาไทย

ชาติ

วารสารมนุษยศาสตร์

9

CONRAD'S HYMN TO
COLONIALISM:
LORD JIM AS THE REFLECTION
OF WESTERN COLONIALISM AT
ITS PEAK
L2 ACQUISITION OF WHOPERATOR MOVEMENT IN
ENGLISH OPEN
INTERROGATIVES BY L1 THAI
LEARNERS: A CASE OF THE
FAILED FUNCIONAL FEATURES
HYPOTHESIS

นางสาวนวรัชต คํา
สุวรรณ

ภาษาอังกฤษ

ชาติ

นายไพโรจน์ คุณา
นุปถัมภ์

ภาษาอังกฤษ

นานาชาติ

โครงการประชุม
วิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติสรรพศาสตร์
สรรพศิลป์ ประจําปี
2560
International
Journal of
Communication and
Linguistic Studies

10
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ลําด ั
บ

่ ผลงานทีต
ชือ
่ พ
ี ม
ิ พ์

่ - สกุล
ชือ

หล ักสูตร

ระด ับ
คุณภาพ
งาน

่ วารสารวิชาการ
ชือ
/ การเผยแพร่

11

กัมพุชสุรย
ิ า: การผลิตและการ
เผยแพร่งานเขียนประวัตศ
ิ าสตร์ใน
กัมพูชาสมัยอาณานิคม ค.ศ. 19261941
KAMBUJASURIYA: THE
PRODUCTION AND
DISTRIBUTION OF HISTORICAL
WRITINGS IN COLONIAL OF
CAMBODIA, 1926-1941

ั นาค
นายวุฒช
ิ ย
เขียว

ประวัตศ
ิ าสตร์

ชาติ

วารสารประวัตศ
ิ าสตร์
ภาควิชาประวัตศ
ิ าสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มศว.

12

สหายธรรม ญาติธรรมกับการสร ้าง
การยอมรับพุทธทาสภิกขุในทศวรรษ
2490

นางสาวทิวาพร
อภัยพัฒน์

ประวัตศ
ิ าสตร์

ชาติ

วารสารประวัตศ
ิ าสตร์
2560

13

"โครงการตามพระราชดําริ" กับการ
พยายามแก ้ปั ญหาชายแดนภาคใต ้
ระหว่าง พ.ศ. 2521-2527
THE ROYAL DEVELOPMENT
PROJECTS IN THE SOUTHERN
BORDER PROVINCES OF
THAILAND BETWEEN 1978 AND
1981

นายกฤตวิชญ์ ปิ่ ม
ไพบูลย์

ประวัตศ
ิ าสตร์

ชาติ

วารสารประวัตศ
ิ าสตร์

14

ตระกูลหลวงติน
๋ และจุดเริม
่ ต ้นของการ
สร ้าง "น่านใหม่" พ.ศ. 2267-2331

นายบริพัตร อิน
ปาต๊ะ

ประวัตศ
ิ าสตร์

ชาติ

วารสารประวัตศ
ิ าสตร์
มศว.

15

กิตาบซาบีลล
ั มุฮฺตะดินกับภาพ
สะท ้อนความต ้องการฟื้ นฟูศาสนา
อิสลามในโลกมลายูในปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 18

นางสาวนูรย
ี ะ ยูโซะ

ประวัตศ
ิ าสตร์

ชาติ

วารสารประวัตศ
ิ าสตร์

16

COMPETING HISTORICAL
CLAIMS OVER THE
INDOCHINESE PENINISULAR
FROM THE LATE 18TH TO THE
EARLY 19TH CENTURY
BETWEEN THE SIAMESE AND
THE NGUYê COURTS

นายสุเจน กรร
พฤทธิ์

ประวัตศ
ิ าสตร์

นานาชาติ

11TH SINGAPORE
GRADUATE FORUM
ON SOUTHEAST
ASIAN STUDIES

17

A SITE OF MEMORY, A SITE OF
IDEOLOGY: PHOTOGRAPHS OF
HIGH SCHOOL STUDENTS IN
BANGKOK IN THE 1970S

นายพงศกร ชะอุม
่ ดี

ประวัตศ
ิ าสตร์

นานาชาติ

11TH SINGAPORE
GRADUATE FORUM
ON SOUTHEAST
ASIAN STUDIES

18

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สําหรับ
สมาร์ตโฟนระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารแอน
ดรอยด์เพือ
่ รายงานพืน
้ ทีเ่ หมาะสม
สําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
DEVELOPMENT OF AN ANDROID
SMARTPHONE APPLICATION
FOR ECONOMIC CROP
SUITABILITY AREAS REPORTS

นายขัตติยะ พรหม
วาส

ภูมศ
ิ าสตร์และ
ภูมส
ิ ารสนเทศ

ชาติ

วารสารสมาคมสํารวจ
ข ้อมูลระยะไกลและ
สารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์
แห่งประเทศไทย

งานประกันคุณภาพ

ลําด ั
บ

่ ผลงานทีต
ชือ
่ พ
ี ม
ิ พ์

่ - สกุล
ชือ

หล ักสูตร

ระด ับ
คุณภาพ
งาน

่ วารสารวิชาการ
ชือ
/ การเผยแพร่

19

การพัฒนาแบบจําลอง เพือ
่ ประเมิน
ปริมาณการชะล ้างตะกอน บริเวณลุม
่
แม่นํ้าสรวย จังหวัดเชียงราย
MODELING OF SOIL EROSION
PATTERN AND RATE USING A
GIS-BASE MODEL: CASE STUDY
AT MAESUAY BASIN, CHIANGRAI

นายกัมปนาท ศิร ิ
เรือง

ภูมศ
ิ าสตร์และ
ภูมส
ิ ารสนเทศ

ชาติ

การประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษา
ระดับชาติและ
นานาชาติ ครัง้ ที่ 8
THE 8TH
NATIONAL AND
INTERNATIONAL
GRADUATE STUDY
CONFERENCE
(NGSC 2018)

20

การประเมินปริมาณคาร์บอนของป่ า
ชุมชนด ้วยเทคนิคอากาศยานไร ้
ึ ษาป่ าชุมชนบ ้านบุตา
คนขับกรณีศก
ต ้อง จังหวัดนครราชสีมา

นายธนวิทย์ ถม
กระจ่าง

ภูมศ
ิ าสตร์และ
ภูมส
ิ ารสนเทศ

ชาติ

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติครัง้ ที่ 4
และระดับนานาชาติ
ครัง้ ที่ 2
(4TH TECHCON
2018 & 2ND ITECH
2018)

21

ELECTRONIC BOOK READING
BEHAVIOR OF HIGH SCHOOL
STUDENTS

นางสาวกิตติมา พล
เทพ

ชาติ

รังสิตสารสนเทศ

22

พฤติกรรมการอ่านนิยายภาพของ
นั กเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม
GRAPHIC NOVEL READING
BEHAVIOR OF CHULALONGKORN
UNIVERSITY DEMONSTRATION
ELEMENTARY SCHOOL
STUDENTS

นางสาวปภัสรา
สามารถ

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
บรรณารักษศา
สตร์และ
สารนิเทศ
ศาสตร์

23

พฤติกรรมการอ่านหนั งสือ
อิเล็กทรอนิกส์ของนั กเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวกิตติมา พล
เทพ

ชาติ

วารสารรังสิต
สารสนเทศ

24

ความคาดหวังของผู ้บริหารห ้องสมุด
มหาวิทยาลัยต่อทักษะของ
บรรณารักษ์ เรือ
่ งเทคโนโลยีเว็บ 2.0
ทีใ่ ช ้สําหรับงานบริการสารสนเทศ
EXPECTATION OF UNIVERSITY
LIBRARY ADMINISTRATIONS
TOWARDS LIBARIANS' SKILLS
OF WEB 2.0 TECHNOLOGY USED
FOR INFORMATION SERVICES

นางสาวอลิษา สร
เดช

บรรณารักษศา
สตร์และ
สารนิเทศ
ศาสตร์
บรรณารักษศา
สตร์

ชาติ

วารสารนาคบุตร
ปริทรรศน์

ชาติ

วารสารบรรณศาสตร์
มศว

98
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หล ักสูตร

ระด ับ
คุณภาพ
งาน

่ วารสารวิชาการ
ชือ
/ การเผยแพร่

25

อารมณ์ทป
ี่ รากฏในอุปสรรคหรือ
ช่องว่างของผู ้ปกครองเด็กออทิสติก
ตามแบบเซ ้นส์เมกกิง้ ของเดอร์วน
ิ
EMOTIONS IN OBSTACLE/GAP
OF AUTISTIC CHILDREN'S
PARENTS BASED ON DERVIN'S
SENSE-MAKING

นางสาวพรยุภา
สิงห์สา

บรรณารักษศา
สตร์

ชาติ

วารสารสารสนเทศ
ศาสตร์

26

การศึกษาความสามารถในการเข ้าถึง
ได ้ทางเว็บของเว็บไซต์หอสมุด
แห่งชาติโดยผู ้พิการทางสายตา
WEB ACCESSIBILITY STUDY OF
THE NATIONAL LIBRARY OF
THAILAND WEBSITE BY THE
VISUALLY IMPAIRED

นางสาวอัมพิกา
นั นทิกาญจนะ

บรรณารักษศา
สตร์และ
สารนิเทศ
ศาสตร์

ชาติ

วารสารบรรณศาสตร์
มศว

27

่ มั่นเชิง
การทดสอบความเชือ
สอดคล ้องภายในของแบบสอบถาม
่ สารสนเทศ
เพือ
่ วัดการตัดสินใจเชือ
ด ้านโภชนาการบนเฟซบุก
๊
EXAMINING INTERNAL
CONSISTENCY RELIABILITY OF
A QUESTIONNAIRE FOR
MEASURING CREDIBILITY
JUDGEMENT OF NUTRITION
INFORMATION ON FACEBOOK

นายกานต์พงศ์
เกียรติวัชรธารา

บรรณารักษศา
สตร์และ
สารนิเทศ
ศาสตร์

ชาติ

การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 46

28

่
การประเมินการเข ้าถึงคอลเลกชัน
หนั งสือพิมพ์เก่าฉบับดิจท
ิ ัลของ
หอสมุดแห่งชาติด ้วยวิธก
ี ารสืบค ้น
จากหัวเรือ
่ งและเนือ
้ หาฉบับเต็ม
EVALUATING THE ACCESS OF
THE NATIONAL LIBRARY OF
THAILAND'S DIGITAL
HISTORICAL NEWSPAPER
COLLECTION USING SUBJECT
HEADING AND FULL-TEXT
SEARCH METHODS

นางสาวงามเพ็ญ
ยาวงษ์

บรรณารักษศา
สตร์และ
สารนิเทศ
ศาสตร์

ชาติ

วารสารนาคบุตร
ปริทรรศน์

29

ข ้อโต ้แย ้งเรือ
่ งการแสดงให ้เห็นได ้
ของ
ั นิยมทางอรรถศาสตร์
ปฏิสจ

นายรัชพล ธรรม
วัฒนะ

ปรัชญา

ชาติ

วารสารสมาคมปรัชญา
และศาสนาแห่ง
ประเทศไทย

30

การสร ้างชุดแบบฝึ กการแสดงสําหรับ
การฝึ กซ ้อมนั กกีฬาลีลาศไทย
DESIGN OF ACTING EXERCISES
FOR TRAINING THAI
DANCESPORT ATHLETE

นางสาวพรชนก
พรหมโลก

ศิลปการละคร

ชาติ

วารสารศิลป์ ปริทัศน์

31

การศึกษาวิธก
ี ารแสดงในละครเวที
ประสาทสัมผัสสําหรับผู ้ชมวัยเด็กทีม
่ ี
ึ
ภาวะออทิซม
A STUDY OF ACTING METHOD
INSENSORY THEATRE FOR
YOUNG AUDIENCE WITH
AUTISM

นายชนั ตถ์ พงษ์
พานิช

ศิลปการละคร

ชาติ

วารสารศิลป์ ปริทัศน์

งานประกันคุณภาพ
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32

INFLUENCE OF GRAMMATICAL
GENDER ON RUSSIA AND THAI
SPEAKERS' COGNITION

นางสาวกุสม
ุ า ทอง
เนียม

ภาษาศาสตร์

นานาชาติ

MANUSYA, Journal
of Humanities

33

ชนิดคําบอกความรู ้สึกในบทวิจารณ์
ออนไลน์ภาษาไทย
SENTIMENT PART OF SPEECH IN
THAI ONLINE REVIEWS

นายอิสรภาพ ล ้อ
รัตนไชยยงค์

ภาษาศาสตร์

ชาติ

THE 14TH
NATIONAL
CONFERENCE ON
COMPUTING AND
INFORMATION
TECHNOLOGY

34

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
ความหมายของกลุม
่ คํากริยา "ตัด"
กับระบบปริชานของผู ้พูดภาษาไทย
และผู ้พูดภาษากะเหรีย
่ งสะกอเหนือ:
การทดสอบสมมติฐานภาษาสัมพัทธ์
THE RELATIONSHIP BETWEEN
THE SEMANTIC SYSTEM OF
"CUTTING TERMS" AND THE
COGNITION OF THAI SPEAKERS
AND NORTHERN SGAW KAREN
SPEAKERS: A TEST OF
LINGUISTIC RELATIVITY
HYPOTHESIS

นางสาวฉั ตรชนก
จันทร์แย ้ม

ภาษาศาสตร์

ชาติ

วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์

35

หลักการการเรียงพลังประจําเสียงกับ
การรับรูเสียงควบกลํ้าพยัญชนะ ที่
ผิดสัทสัมผัสของภาษาแม่
SONORITY SEQUENCING
PRINCIPLE AND THE
PERCEPTION OF
PHONOTACTICALLY ILLEGAL
CONSONANT CLUSTERS

นายรัตนสุวรรณ
ระวรรณ

ภาษาศาสตร์

ชาติ

วารสารวจนะ

36

เหยือ
่ การข่มขืน: ความรุนแรงและการ
เปลีย
่ นแปลงของตัวละครหญิงใน

นางสาวสุทัตตา
พาหุมันโต

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ชาติ

วารสารมนุษยศาสตร์

เดอะ เซอร์เจียน

THE RAPE VICTIM: VIOLENCE
AND THE CHANGE OF THE
FEMALE CHARACTER IN THE

SURGEON

37

สวนหลังบ ้าน: การเยียวยาของ
ธรรมชาติและเทคโนโลยีในฐานะตัว
ร ้าย

นางสาวศุภส
ิ รา
เทียนสว่างชัย

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ชาติ

วารสารมนุษยศาสตร์

38

"ฉีกร่าง" (Torn Body): เผยด ้านมือ
ของสังคมเมืองผ่านการ "ตัด" ของ
ฆาตกรต่อเนือ
่ ง

นางสาวปราง ศรี
อรุณ

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ชาติ

งานสัมมนาระดับชาติ
วรรณคดีเปรียบเทียบ
"Transgression and
translation in
Literature"

100
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งาน

่ วารสารวิชาการ
ชือ
/ การเผยแพร่
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หล ักสูตร

39

เดอะมอร์ทอล อินสตรูเมนส์ในฐานะ
บทวิจารณ์พระคัมภีรไ์ บเบิล: การกีด
้
กันด ้านชนชัน
THE MORTAL INSTRUMENTS AS
A CRITIQUE OF THE BIBLE:
DISCRIMINATION OF CLASS

นางสาวแพรพลอย
ณ เชียงใหม่

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

ชาติ

วารสารศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

40

การศึกษาเปรียบเทียบคําลักษณนาม
รวมหมูใ่ นภาษาจีนกลางกับคํา
ลักษณะเดียวกันในภาษาไทย:
ึ ษาคําลักษณนามรวมหมู่ "把"
กรณีศก
Bǎ (กํา)
A COMPARATIVE STUDY OF
CHINESE COLLECTIVE
CLASSIFIERS AND THEIR
EQUIVALENT: A CASE STUDY OF
CHINESE COLLECTIVE
CLASSIFIER "ba" (KAM)

นางสาวพรสมสรวง
สัจจาอัครมนตรี

ภาษาจีน

ชาติ

วารสารจีนวิทยา

41

THE COMMUNICATIVE
EFFECTIVENESS OF THAI
LEARNERS BY USING SPANISH
COMMUNICATION STRATEGIES

นายจักรี บุญญเมธี

ภาษาสเปน

ชาติ

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติทางศิลป
ศาสตร์ประยุกต์ครัง้ ที่
7 NCAA 2018

42

่ สารในการพูดภาษา
กลวิธก
ี ารสือ
สเปนของผู ้เรียนชาวไทย

นายจักรี บุญญเมธี

ภาษาสเปน

ชาติ

วารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศ
าสตร์

43

การเรียนการสอนภาษาสเปนเป็ น
ภาษาต่างประเทศในระดับ
มัธยมศึกษาของประเทศไทย
TEACHING AND LEARNING
SPANISH AS A FOREIGN
LANGUAGE IN SECONDARY
SCHOOLS IN THAILAND

นางสาวกาญจนา
วงศ์กมลาไสย

ภาษาสเปน

ชาติ

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติทางศิลป
ศาสตร์ประยุกต์ ครัง้ ที่
7

44

LOS PROBLEMAS DE LA
TRADUCCIÓN DE LA
METÁFORAS GASTRONÓMICAS
EN LA NOVELA COMO AGUA
PARA CHOCOLATE DE LAURA
ESQUIVEL

นางสาวหทัยพันธน์
ตังคณานุกล
ู ชัย

ภาษาสเปน

นานาชาติ

งานประชุมนานาชาติ
่ วชาญ
สมาคมผู ้เชีย
ภาษาและวัฒนธรรม
ของกลุม
่ ประเทศผู ้ใช ้
ภาษาสเปนภาคพืน
้
เอเชีย ครัง้ ที่ 9
IX CONGRESO
INTERNACIONAL
DE LA ASOCIACIÓN
ASIÁTICA DE
HISPANISTAS

งานประกันคุณภาพ
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45

LOS TÉRMINOS CULTURALES EN
EL ÁMBITO TURÍSTICO
TAILANDÉS- ESPAÑOL EN LA
GUÍA OFICIAL SOBRE LA
HISTORIA DEL TEMPLO DL
BUDA DE ESMERALDA:
TÉCNICAS DE TRADUCCIÓN Y
ACEPTACIÓN EN USUARIO
HISPANOHABLANTES

นางสาวจิตติมา
ประกายเกียรติกล
ุ

ภาษาสเปน

นานาชาติ

งานประชุมนานาชาติ
่ วชาญ
สมาคมผู ้เชีย
ภาษาและวัฒนธรรม
ของกลุม
่ ประเทศผู ้ใช ้
ภาษาสเปนภาคพืน
้
เอเชีย ครัง้ ที่ 9
IX CONGRESO
INTERNACIONAL
DE LA ASOCIACIÓN
ASIATICA DE
HISPANISTA
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Curriculum Development of
German Study in State
Universities in Thailand: A Study
on Implementation of the
Thailand Qualifications
Framework for Higher Education
(TQF:HEd)

นางสาวกนกขวัญ
แก ้วแท ้

ภาษาเยอรมัน

นานาชาติ

13th International
Conference on
Humanities and
Social Sciences (ICHUSO) 2017

ขอมูลการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาเอก 21 คน จํานวน 27 รายการ
่ วารสารวิชาการ /
ชือ
การเผยแพร่

ลําด ับ
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ี ม
ิ พ์

่ - สกุล
ชือ

หล ักสูตร

ระด ับ
คุณภาพงาน

1

Brahma Ritual at
Bangkudeethong Temple,
Prathumthani Province: Its
Invention Process and the Role
of Ritual
กลวิธก
ี ารกู ้ภาพลักษณ์ในปริจเฉท
การแถลงข่าวอือ
้ ฉาวของบุคคลใน
วงการบันเทิงไทย

นายอภิวัฒน์
สุธรรมดี

ภาษาไทย

ชาติ

Rian Thai: Internatonal
Journal of Thai Studies

นางสาวประ
ไพพรรณ
พึง่ ฉิม

ภาษาไทย

ชาติ

วารสารภาษาและวรรณคดี
ไทย

ชาติ

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภุฏสุราษฎร์ธานี

2

3

การขอโทษในปริจเฉทการแถลง
ข่าวอือ
้ ฉาวของบุคคลในวงการ
บันเทิงไทย

102

่ ผลงานทีต
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่ พ
ี ม
ิ พ์

ลําด ับ

่ - สกุล
ชือ

หล ักสูตร

ระด ับ
คุณภาพงาน

่ วารสารวิชาการ /
ชือ
การเผยแพร่

4

โครงสร ้างการสนทนาในปริจเฉท
การตรวจรักษาโรคทางจิตเวช
เบือ
้ งต ้นระหว่างจิตแพทย์และ
ผู ้ป่ วยนอก
CONVERSATIONAL
DISCOURSE STRUCTURE
BETWEEN PSYCHIATRISTS
AND OUT-PATIENTS IN
PRIMARY PSYCHIATRIC
CONSULTATION

นางสาว
สกาวเดือน
ซาธรรม

ภาษาไทย

ชาติ

วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
บัณฑิตศึกษา) สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

5

"ของวิเศษ" ในวรรณกรรมไทยร่วม
สมัยแนวเหนือจริง

นางสาว
จันทร์สด
ุ า
ไชย
ประเสริฐ

ภาษาไทย

ชาติ

วารสารไทยศึกษา

6

"โรฮิงญาเป็ นภัยอันตราย" ภาพ
ตัวแทนของชาวโรฮิงญาในวาท
กรรมข่าว: การวิเคราะห์อป
ุ ลักษณ์
เชิงวิพากษ์
"THE ROHINGYAS ARE
DANGER" THE
REPRESENTATIONS OF
ROHINGYAS IN THAI NEWS
DISCOURSE: A CRITICAL
METAPHOR ANALYSIS

นายธีระยุทธ
สุรย
ิ ะ

ภาษาไทย

ชาติ

วารสารมนุษยศาสตร์ (คณะ
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

7

"เด็กดีต ้องทําบุญ" ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาท
่ สําหรับเด็กทีผ
กรรมสือ
่ ลิตโดยวัด
พระธรรมกาย

นางสาว
สุนทรี โชติ
ดิลก

ภาษาไทย

ชาติ

วารสารอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

8

ั พันธ์ของชาว
ปั ญหาในการปฏิสม
เกาหลีทใี่ ช ้ภาษาไทยและชาวไทย
ในบริบทธุรกิจ: การศึกษาตาม
แนววัจนปฏิบต
ั ศ
ิ าสตรระหว่าง
วัฒนธรรม

'นายยาง
วอน ฮยอน

ภาษาไทย

ชาติ

วารสารภาษาและวรรณคดี
ไทย

11

สารสนเทศในฐานะมโนทัศน์ทาง
ปรัชญา

นายเจิด
บรรดาศักดิ์

ปรัชญา

ชาติ

วารสารมนุษยศาสตร์
ปริทรรศน์

12

ชุมชนแห่งการสืบเสาะกับปั ญหา
การหาความรู ้ร่วมกันเป็ นกลุม
่ ทาง
ญาณวิทยาสังคม

นางสาวณฐิ
กา ครอง
ยุทธ

ปรัชญา

ชาติ

วารสารมนุษยศาสตร์
ปริทรรศน์

งานประกันคุณภาพ

ลําด ับ

่ ผลงานทีต
ชือ
่ พ
ี ม
ิ พ์

่ - สกุล
ชือ

หล ักสูตร

ระด ับ
คุณภาพงาน

นางสาว
เหมือนมาด
มุกข์
ประดิษฐ์

ปรัชญา

นานาชาติ

9

ARISTOTLE'S ETHICS AND
WOMEN'S EXPERIENCE

10

ตอบคําถาม เรือ
่ ง "จริยศาสตร์"
(ethics) กับ "ศีลธรรม"
(morality) ของ Bemard
Williams ใน Ethics and the
Limits of Philosophy

13

THE STUDY OF THE
CONCEPTUAL METAPHORS OF
SOUND IN ENGLISH

นางสาวศุภ
รักษ์ เตชะ
เจริญรุง่ เรือง

14

กลวิธล
ี ก
ั ลอกงานวิชาการ
ภาษาไทย: การวิเคราะห์ทาง
ภาษาศาสตร์
Plagiarism Strategies in Thai
Academic Textsซ A linguistic
Analysis

15

่ วารสารวิชาการ /
ชือ
การเผยแพร่
PROCEEDINGS OF THE
INTERNATIONAL
SYMPOSIUM
PHILOSOPHIES IN
DIALOGUE BRIDGING
THE GREAT
PHILOSOPHICAL
DIVIDES

ชาติ

การประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ
สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์
ประจําปี 2560

ภาษาศาสตร์

ชาติ

Thoughts

นายศุภวัจน์
แต่รงุ่ เรือง

ภาษาศาสตร์

ชาติ

วารสารภาษาและ
ภาษาศาสตร์

คําแสดงความลังเลไม่มั่นใจ:
ลักษณะทางภาษาทีใ่ ช ้จําแนก
คําให ้การจริงและเท็จ

นางสาว
ภัทณิดา
โสดาบัน

ภาษาศาสตร์

ชาติ

วารสารมนุษยศาสตร์

16

PATTERNS OF LANGUAGE
CHOICE IN A THAI-SIKH
COMMUNITY IN BANGKOK

นางสาวรัชนี
เดอร์ซงิ ห์

ภาษาศาสตร์

นานาชาติ

17

จังหวะการพูดภาษาไทยของผู ้พูด
ภาษามลายูถน
ิ่ ปั ตตานีเป็ นภาษา
แม่ตามแนวคิดแบบจารีตกับ
แนวคิดแบบจําลองการเกาะกลุม
่
ภาษา

นายณั ฐ
พงษ์ วงษ์
อําไพ

ภาษาศาสตร์

MANUSYA, Journal of
Humanities

วารสารมนุษยศาสตร์

104

่ ผลงานทีต
ชือ
่ พ
ี ม
ิ พ์

ลําด ับ

่ - สกุล
ชือ

หล ักสูตร

ระด ับ
คุณภาพงาน

่ วารสารวิชาการ /
ชือ
การเผยแพร่

18

IS THERE A DICHOTOMY
BETWEEN SYNTHETIC
COMPOUNDS AND PHRASES
IN THAI?

นางสาวกมล
ชนก หงษ์
ทอง

ภาษาศาสตร์

นานาชาติ

19

จังหวะในการพูดของเด็กไทยช่วง
อายุ 5-7 ปี
SPEECH RHYTHM OF THAI
CHILDREN AGED 5-7 YEARS

นางศศิทร
นพประไพ

ภาษาศาสตร์

ชาติ

วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

20

องค์พระและสูญนิพพานในคัมภีร ์
ตรีนส
ิ งิ เห
BUDDHA AND SUNYA
SYMBOLIC FIGURES IN
TRINISINGHE

นายณั ฐธัญ
มณีรัตน์

ภาษาบาลีสันสกฤต และ
พุทธศาสน์
ศึกษา

ชาติ

ึ ษา
วารสารพุทธศาสน์ศก

21

ชาติ

วารสารอักษรศาสตร์

22

ความสําคัญของระบบเลขในคัมภีร ์
ตรีนส
ิ งิ เห
THE IMPORTANT OF
NUMERAL SYSTEM IN
TRINISINGHE
ยมกในบทประพันธ์ของพาณะ

ชาติ

วารสารวรรณวิทัศน์

23

พาณะ: กวีผู ้มีอหังการ

ชาติ

วารสารอักษรศาสตร์

24

汉语差比句 “比”字句、“于”字

ชาติ

วารสารจีนวิทยา

ชาติ

วารสารจีนศึกษา

ชาติ

วารสารวรรณคดี
เปรียบเทียบ

ชาติ

วารสารวรรณคดี
เปรียบเทียบ

句与泰语差比句 “kwa” (กว่า)
对比分析研究
25
26

27

การศึกษาเปรียบเทียบประโยค
เปรียบต่าง “不比”、“不如”、“没
有”
สุนทรียะสตรีผวิ ดํา: "จาก "แม่อฟ
ั
ริกา" ถึงแนวคิด "สภาวะการเป็ น
คนดํา" (Négritude) ของเลโอ
ปอล์ เซดาร์ ซองกอร์
"BLACK WOMEN'S
AESTHETICS": "FROM
"MOTHER AFRICA" TO THE
CONCEPT OF "NÉGRITUDE"
OF LÉOPOLD SÉDAR
SENGHOR"
ผู ้หญิงในฐานะ "นั กรบ" ในนว
นิยายเรือ
่ ง กิง่ ไม ้ของพระเจ ้า
WOMEN AS "WARRIORS" IN
SEMBÈNE OUSMANE'S GOD'S
BITS OF WOOD

งานประกันคุณภาพ

นายนาวิน
โบษกรนั ฏ
นางสาวตรัย
ภรณ์ เกษม
เปรมจิต

นางศิรวิ จิ ต
ิ ร
ปานตระกูล

ภาษาบาลีสันสกฤต และ
พุทธศาสน์
ศึกษา
ภาษาจีน

วรรณคดี
เปรียบเทียบ

Taiwan Journal of
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ดานกิจกรรม
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วิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา 64 กิจกรรม
 กาประชุมระดับนานาชาติ 9 ครั้ง

การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและการจัดประชุมวิชาการอื่นๆ / บรรยายวิชาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา
ลําดับ
ที่
1

ภาควิชา

่ การประชุม
ชือ

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

ประวัตศ
ิ าสตร์

ประวัตศ
ิ าสตร์เมืองกรุงเทพฯ หลากหลายแง่มม
ุ
ชีวต
ิ เมือง และความทรงจํากระฎม
ุ พี

17 ก.ย. 61 เวลา 09.00-16.00 น. ณ
ห ้อง 304อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

2

ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้

เสวนาภารตวิทยาครัง้ ที่ 1/2561 “มอญซ่อนภา
(รตะ)”

วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.30 16.00 น. ณ ห ้องประชุม 707 อาคารบรม
ราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์

3

ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้

ั สกฤต
เสวนาภารตวิทยาครัง้ ที่ 2/2561 “บาลีสน
ในจารึกกัมพุชพากย์”

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา
13.00 - 16.00 น. ณ ห ้องประชุม ๗๐๗
อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์

4

ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้

เสวนาภารตวิทยาครัง้ ที่ 3/2561 “มิงกะลาบา-ภา
ั สกฤตในเมียนมา”
รตะ: บาลีสน

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา
13.00 - 16.00 น. ณ ห ้องประชุม ๗๐๗
อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์

5

ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้

เสวนาภารตวิทยาครัง้ ที่ 4/2561 “ภาษาไทยของ
ออเจ ้า เค ้าอิทธิพลพากย์ภารตะ”

วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา
13.00 - 16.00 น. ณ ห ้อง 401/5-7
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร คณะอักษรศาสตร์

6

ภาษาตะวันออก/
เอเชียใต ้

เสวนาภารตวิทยาครัง้ ที่ 5/2561 “ทมิฬไม่หน
ิ
ชาติ”

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา
13.00 - 16.00 น. ณ ห ้องประชุม 707
อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์

7

ภาษาไทย

ธ เสด็จนิวัตฟ้ า ขับแก ้วกําสรวล: พระราชพิธพ
ี ระ
บรมศพในวรรณคดีไทยและกวีนพ
ิ นธ์โศกาลัย
น ้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา
12.30 - 16.00 น. ณ ห ้องอเนกประสงค์
้ 9 อาคารมหาจักรีสริ น
ชัน
ิ ธร คณะอักษร
ศาสตร์

8

ภาษาศาสตร์

ภาควิชาร่วมกับฝ่ ายส่งเสริมวิชาการ คณะอักษร
ศาสตร์ รายการ 'อักษรพาที" หัวข ้อ สําเนียง
ภาษาไทยสมัยพระนารายณ์เหน่อจริงหรือ"

9

ภาษาศาสตร์

บรรยายเรือ
่ ง นํ าเสนอภาษาศาสตร์อย่างไรให ้
ชนะใจผู ้ฟั ง

ศุกร์ท ี่ 24 พ.ย.60 เวลา 13.30-15.30 น.
ห ้อง 401/5 อาคารมหาจักรี

10

ภาษาศาสตร์

บรรยายหัวข ้อเรือ
่ ง ทัศนาภาษาซึมเศร ้า ใน
รายวิชา 2209161 ภาษาทัศนา

6 กุมภาพันธ์ 61 15.00-16.00 น.

106
่ การประชุม
ชือ

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

ภาษาศาสตร์

ู่ าธารณะ ครัง้
บรรยายทางวิชาการภาษาศาสตร์สส
ที่ 3 ในหัวข ้อ "เขมรจากละโว ้ เหน่ออโยธยา?
ภาษาไทยท่ามกลางความหลากหลายทางภาษา
ในสังคมอยุธยา"

วันที่ 9 กพ.61 เวลา 13.30-15.00 น.ห ้อง
303 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

12

ภาษาศาสตร์

15 กพ.61 เวลา 13.00-15.00 น.ห ้อง
303 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

13

ภาษาศาสตร์

่ สินค ้าด ้วย
บรรยายหัวข ้อ การฝึ กปฏิบัตต
ิ งั ้ ชือ
เครือ
่ งมือทางภาษาศาสตร์ ส่วนหนึง่ ของบรรยาย
่ สารทาง
ในวิชา 2209378 ภาษากับการสือ
การตลาด
บรรยายหัวข ้อพิเศษเรือ
่ ง สอนภาษากับฟาโรส:
ภาษาศาสตร์กบ
ั การสอนภาษาอังกฤษ ใน
รายวิชา 2209161 ภาษาทัศนา

14

ภาษาศาสตร์

บรรยายเรือ
่ ง การเก็บข ้อมูลจากผู ้ประกอบการ
่ แบรนด์ ในรายวิชา
และการนํ าเสนอการตัง้ ชือ
่ สารทางการตลาด
2209378 ภาษากับการสือ

22 กพ.61 เวลา 13.00-16.00 น. ห ้อง
303 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

15

ภาษาศาสตร์

26 กพ.61 ห ้อง 612 เวลา 13.00-16.00
น.

16

ภาษาศาสตร์

บรรยายหัวข ้อพิเศษเรือ
่ ง ค่าระยะเวลากับ
การศึกษาจังหวะ ในรายวิชา 2209631 กล
สัทศาสตร์
บรรยายหัวข ้อพิเศษเรือ
่ ง เนือ
้ กับโน ้ต:
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณยุกต์กบ
ั ทํานองเพลง
ไทย ในรายวิชา 2209161 ภาษาทัศนา

17

ภาษาศาสตร์

บรรยายเรือ
่ ง ภาษาศาสตร์ภาคสนามกับชุมชน
เจ ้าของภาษา ในรายวิชา 2209161 ภาษาทัศนา

13/3/1961 15.00-16.00 น.

18

ภาษาศาสตร์

บรรยายเรือ
่ ง Noun phrase word order across
languages reflects simplicity and
naturalness

ศุกร์ท ี่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 13.3015.30 น. ห ้อง 401/17 อาคารมหาจักรีส ิ
รินธร

19

ภาษาศาสตร์

20

ภาษาศาสตร์

หัวข ้อบรรยายเรือ
่ ง "ประเด็นปั จจุบน
ั ในการศึกษา
วากยสัมพันธ์ในภาษาไทย ในรายวิชา 2209161
ภาษาทัศนา
บรรยายเรือ
่ ง A Ayntactic Universal in a
contact language:the story of Singlish
already

21

ภาษาศาสตร์

22

ภาษาศาสตร์

23

ภาษาศาสตร์

24

ภาษาศาสตร์

25

ภาษาศาสตร์

26

ภาษาศาสตร์

27

ภาษาศาสตร์

ลําดับ
ที่
11

ภาควิชา

งานประกันคุณภาพ

20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00-16.00
น.

27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00-16.00
น.

27-มี.ค.-61
ศุกร์ท ี่ 30 มีนาคม 2561 ห ้อง 401/17
อาคารมหาจักรีฯ เวลา 13.30-14.30 น.

บรรยายเรือ
่ ง ค่าทางกลสัทศาสตร์ของลักษณะ
นํ้ าเสียง ส่วนหนึง่ ของวิชา 2209631 กล
สัทศาสตร์
หัวข ้อบรรยายเรือ
่ ง "ภูมท
ิ ัศน์ภาษาของ
ห ้างสรรพสินค ้าใจกลางกรุงอังกฤษ ไฮโซกว่า
ไทย? ในรายวิชา 2209161 ภาษาทัศนา

28/3/2561 เวลา 13.00-16.00 น. ห ้อง
612 อาคารมหาจักรีฯ

หัวข ้อบรรยายเรือ
่ ง กับ กับ ด ้วย: การช่วงชิง
หน ้าทีท
่ างไวยากรณ์
หัวข ้อพิเศษ "รู ้ (อังกฤษ) เขา รู ้ (อังกฤษ) เรา
ผ่านคลังข ้อมูลภาษา"
หัวข ้อบรรยายพิเศษ เรือ
่ ง ภาษากับเทคโนโลยี
ส่วนหนึง่ ของการบรรยายวิชา 2209161 ภาษา
ทัศนา
บรรยายหัวข ้อ การจัดการ ดราม่า ในมุมมอง
ภาษาศาสตร์ ในรายวิชา 2209378 ภาษากับการ
่ สารทางการตลาด
สือ

17 เมษายน 2561 เวลา 15.00-16.00 น.

หัวข ้อบรรยายเรือ
่ ง กับ กับ ด ้วย: การช่วงชิง
หน ้าทีท
่ างไวยากรณ์

17 เมษายน 2561 เวลา 15.00-16.00 น.

10 เมษายน 2561 เวลา 15.00-16.00 น.

1 พ.ค.61 15.00-16.00 น.
1 พ.ค.61 เวลา 13.00-15.00 น.
5 เมษายน 61 เวลา 13.00-16.00 น.ห ้อง
303 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ลําดับ
ที่
28

ภาควิชา
ภาษาศาสตร์

29

ภาษาศาสตร์

30

ภาษาศาสตร์

31

่ การประชุม
ชือ

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

หัวข ้อพิเศษ "รู ้ (อังกฤษ) เขา รู ้ (อังกฤษ) เรา
ผ่านคลังข ้อมูลภาษา"
หัวข ้อบรรยายพิเศษ เรือ
่ ง ภาษากับเทคโนโลยี
ส่วนหนึง่ ของการบรรยายวิชา 2209161 ภาษา
ทัศนา
บรรยายหัวข ้อ การจัดการ ดราม่า ในมุมมอง
ภาษาศาสตร์ ในรายวิชา 2209378 ภาษากับการ
่ สารทางการตลาด
สือ

1 พ.ค.61 15.00-16.00 น.

ภาษาศาสตร์

บรรยายหัวข ้อ multi-sensory inter#gration in
speech perception

อังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 (เวลา 15.00
น.) ณ อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร 601/9

32

ภาษาศาสตร์

บรรยายพิเศษในโครงการ "นั กภาษาศาสตร์แห่ง
ศตวรรษที่ 21" (พักทีห
่ อพักเรือนวิรัชมิตรCU Ihouse 11-12 มี.ค62)

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 9.0012.30 น. ห ้อง 401/18 MCS

33

ภาษาศาสตร์

ู่ าธารณะ ครัง้
บรรยายทางวิชาการภาษาศาสตร์สส
ที่ 4 "Put Humanities in AI" "มนุษยศาสตร์
กับ AI เป็ นโลกสองใบทีต
่ ้องเกือ
้ หนุนกัน"

1 พ.ค.61 เวลา 13.00-15.00 น.
5 เมษายน 61 เวลา 13.00-16.00 น.ห ้อง
303 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ิ ปการละครสดใส พันธุมโกมล ชัน
้
ศูนย์ศล
6 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีท ี่ 15 มีนาคม 2561 เวลา
13.00-16.00 น.
ห ้อง 304 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34

ภาษาไทย

หน่วยปฏิบต
ั ก
ิ ารวิจัย “ไทยวิทรรศน์” ร่วมกับ
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการบรรยายทาง
วิชาการเรือ
่ ง ภาษาไทยในปริบท “INTER”

35

ศูนย์การแปลฯ

29 ตุลาคม 2560 เวลา 12.30 –
15.00 น.

36

ศูนย์การแปลฯ

37

ภาษาไทย

โครงการจัดบรรยายทางวิชาการ เรือ
่ ง Roles in
community interpreting: a pragmatic
perspective
โครงการจัดบรรยายทางวิชาการ เรือ
่ ง Beyond
Representation: Researching Audiovisual
Translation outside the Margins of the
Frame
การประชุมวิชาการระดับชาติด ้านภาษาไทย "วิวธิ
วิจัยภาษาไทย" ครัง้ ที่ 1 จัดโดย ภาควิชา
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
่ วามเป็ นเลิศด ้าน
มหาวิทยาลัย (โครงการสูค
ภาษาและวรรณคดีไทย และหน่วยปฏิบต
ั ก
ิ ารวิจัย
"ไทยวิทรรศน์" เพือ
่ การศึกษาภาษา วรรณคดี
และคติชนไทย) ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชา
ภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
วัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

38

ภาษาไทย

วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 การ
ประชุมวิชาการ "มณีปัญญา" เพือ
่ เผยแพร่
ผลงานวิจัยด ้านภาษา วรรณคดี และคติชนไทย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 ้ 9
15.30 น. ณ ห ้องอเนกประสงค์ ชัน
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ท ี่ 15 มกราคม 2561 เวลา 9.30 –
12.00 น. ห ้อง 401/5 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ
ธร
วันเสาร์ท ี่ 2 มิถน
ุ ายน 2561 เวลา 9.00 17.00 น. ห ้อง 301-302 , 303-304 ,
้ 9
401/18 และห ้องอเนกประสงค์ ชัน

108
ลําดับ
ที่
39

ภาควิชา

่ การประชุม
ชือ

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

ภูมศ
ิ าสตร์

อบรมนั กเรียนเพือ
่ คัดเลือกผู ้แทนศูนย์ภม
ู ศ
ิ าสตร์
โอลิมปิ ก สอวน แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สําหรับการแข่งขันภูมศ
ิ าสตร์โอลิมปิ กระดับชาติ
(รอบ 1)

16-20 ธ.ค. 60
คณะอักษรศาสตร์

40

ภาษาศาสตร์

เรียนวิจัยภาษาไม่เป็ นอาจารย์แล ้วทํางานอะไร?

ศุกร์ท ี่ 16 มีนาคม 2561 เวลา14.3015.30น. ห ้อง 401/17 อาคารมหาจักรี

41

ภาษาไทย

สัมมนาการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา
ภาษาไทย ปี 2561

วันศุกร์ท ี่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30
- 16.00 น. ณ ห ้อง Lotus Suite 10
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอนคอน
เวนซันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด
์

42

ภูมศ
ิ าสตร์

ปรากฏการณ์ถํ้าหลวงกับมุมมองทางภูมศ
ิ าสตร์

15 ส.ค.61
คณะอักษรศาสตร์

43

ศิลปการละคร

44

ศิลปการละคร

45

ศิลปการละคร

46

ศิลปการละคร

เสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง “สงคราม
ภาพวาด ผู ้คน ฯลฯ” (Bangkok Notes)
เสวนาหลังการแสดงร่วมสมัยเรือ
่ ง “ขวงฉี”
(Kuang Qi)
เสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง “Wannabe
bride”
เสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง “What if? ”

47

ศิลปการละคร

48

ศิลปการละคร

49

ศิลปการละคร

50

ศิลปการละคร

51

ศิลปการละคร

52

ศิลปการละคร

53

ศิลปการละคร

เสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง “The Search for
Signs of Intelligent Life in the Universe”

54

ศิลปการละคร

55

ศิลปการละคร

56

ศิลปการละคร

57

ภาษาศาสตร์

เสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง “People Places
& Things”
เสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง “The Syringa
Tree”
เสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง “รายละเอียด
ไม่ได ้ ร่างกายอยาก”
ฝ่ ายวิชาการร่วมกับภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาฯ เปิ ดอบรม "เขียนบทคัดย่อ
อย่างไร ให ้ได ้ไปนํ าเสนอ

58

ภาษาศาสตร์

งานประกันคุณภาพ

ิ ปการละครฯ
2-11 พย. 60 ณ ศูนย์ศล
ิ ปการละครฯ
15-17 พย. 60 ณ ศูนย์ศล
1-3 มีค. 61
8-10 มีค. 61

เสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง “The Universal
Language ”
เสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง “Equus ”

22-24 มีค. 61

เสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง A Stellar
Collision : เธอ ฉั น ดาวฤกษ์
เสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง “Funny Money ”

5-7 เมย. 61

เสวนาหลังการแสดงละครใบ ้เรือ
่ ง "Gabez
show"
เสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง"Sarabande"

ฝ่ ายวิชาการร่วมกับภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาฯ อบรมหัว "การใช ้Microsoft
Excel เพือ
่ การทําวิจัยทางภาษา"

29-31 มีค. 61

19-21 เมย. 61
ิ ปการละคร
24-27 พค. 61 ณ ศูนย์ศล
สดใสฯ
ิ ปการละคร
25-27 พค. 61 ณ ศูนย์ศล
สดใสฯ
ิ ปการละครสดใสฯ
7-9 มิย. 61 ณ ศูนย์ศล
ิ ปการละครสดใสฯ
23 มิย. 61 ณ ศูนย์ศล
ิ ปการละครสดใสฯ
1 กค. 61 ณ ศูนย์ศล
ิ ปการละครสดใสฯ
14 กค. 61 ณ ศูนย์ศล
ศุกร ้ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.3015.30 น.ห ้อง 401/5 อาคารมหาจักรีสริ น
ธร
15 กพ.61 เวลา 13.30-16.00 น. ห ้อง
501/17 อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร

ลําดับ
ที่
59

ภาควิชา

่ การประชุม
ชือ

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

ภูมศ
ิ าสตร์

อบรมเข ้มสําหรับนั กเรียนผู ้แทนศูนย์ภม
ู ศ
ิ าสตร์
โอลิมปิ ก สอวน แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพือ
่ การแข่งขันภูมศ
ิ าสตร์โอลิมปิ กระดับชาติ
(รอบ 1)

20-21, 27-28 ม.ค. 61
คณะอักษรศาสตร์

60

ภูมศ
ิ าสตร์และ
ประวัตศ
ิ าสตร์

อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ การในหัวข ้อ รู ้จักประเทศไทย
ผ่านมุมมองทางภูมศ
ิ าสตร์และประวัตศ
ิ าสตร์

3-10 ส.ค. 61

61

ศิลปการละคร

62

ศิลปการละคร

นาฏยศิลป์ ร่วมสมัยเรือ
่ ง “Holistic Strata” และ
“Goofy”
ละครเวทีเรือ
่ ง "เวนิสวาณิช"

63

ศิลปการละคร

เสวนาหลังการแสดงละครเรือ
่ ง “The Prey”

64

บรรณารักษศาสตร์

หัวข ้อเรือ
่ ง "การพัฒาห ้องสมุดดิจท
ิ ัลวชิรญาณ"

ิ ปการละครฯ
20-21 พย. 60 ณ ศูนย์ศล
ิ ปการละครฯ
7-18 กพ. 61 ณ ศูนย์ศล
22-24 กพ. 61
18 ตุลาคม 2561 เวลา 12.0-13.00 น. ณ
ห ้อง 609 อาคารบรมราชกุมารี คณอักษร
ศาสตร์

110

การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9 ครั้ง
ลําดับที่

ภาควิชา

1

ประวัตศ
ิ าสตร์

2

ภาษาตะวันออก/จีน

3

บรรณารักษศาสตร์

4

ภาษาตะวันออก/จีน

5

่ การประชุม
ชือ

วันเวลาและสถานทีจ
่ ัด

การประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารนานาชาติ
'Correspondence between Crowns' Woekshop
2019
The British and the Japanese Colonial
Legacies in China / Chinese Studies

19-21 ก.พ. 61

ประชุมวิชาการนานาชาติ International Forum on
Data, Information, and Knowledge for Digital
Lives
The British and the Japanese Colonial
Legacies in China / Chinese Studies

13-15 พฤศจิกายน 2560

ภาษาตะวันออก/ญีป
่ น
ุ่

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด ้านญีป
่ นศึ
ุ่ กษา
ในประเทศไทย JST2018

6

ภาษาศาสตร์

บรรยายเรือ
่ ง The Limits of Language
Revival:The Genesis of Israeli"

7

ภาษาศาสตร์

บรรยายพิเศษ In search for a perceptionproduction link from an individual difference
perspective: Two case studies

25 สค.2561 8.30 -18.30
อาคารมหาจักรีสริ น
ิ ธร คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาฯ
อังคารที่ 30 มกราคม 61
เวลา 10.00-12.00 น.ห ้อง
401/9 มหาจักรีสริ น
ิ ธร
1 มีนาคม 2562 เวลา
13.30-14.30 น. ห ้อง MCS
401/5-7

8

ภาษาศาสตร์

บรรยายพิเศษหัวข ้อ East Asian Relatives
Revisited: On the Disunity between Gapped &
Gapless Relatives

วันที่ 20 มีนาคม 2562
เวลา 10.00-11.30 น. ห ้อง
408 อาคารบรมฯ

9

ศูนย์บริการวิชาการ
ร่วมกับสาขาวิชา
ภาษาญีป
่ น
ุ่ ภาควิชา
ภาษาตะวันออก

การประชุมวิชาการนานาชาติด ้านญีป
่ นศึ
ุ่ กษาใน
ประเทศไทย 2561

25/8/2561 ณ อาคารมหา
จักรีสริ น
ิ ธร

ดานการวิจยั


1-2 มิ.ย. 61 ห ้อง 803
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1-2 มิ.ย. 61 ห ้อง 803
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่ ผู ้ผลิตผลงาน
ชือ

Citations
1

1

ลําดับ

ภาควิชา

่ ผลงาน/ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง

1

บรรณารักษศาสตร์

พฤติกรรมการใช ้สารสนเทศด ้าน
มานุษยวิทยา

1.จินดารัตน์ เบอร
พันธุ์ 2.วชิราภรณ์
คลังธนบูรณ์

วารสารสารสนเทศศาสตร์ ปี ที่ 36
ฉบับที่ 1 หน ้า 41-68
2561

2

ภาษาไทย

ความซับซ ้อนเรือ
่ งประเภทกับข ้อ
ถกเถียง

1.นํ้ าผึง้ ปั ทมะลาง
คุล

วารสารไทยศึกษา ปี ท ี่ 14 ฉบับที่ 1
หน ้า 61-78
2561

3

ประวัตศ
ิ าสตร์

กรมหลวงโยธาเทพ : พระราช
ธิดาสมเด็จพระนารายณ์กบ
ั เล่ห ์
เพทุบายในราชสํานั กอยุธยา

1.ภาวรรณ เรือง
ศิลป์ 2.สุรเชษ์ ฐ สุข
ลาภกิจ

วารสารประวัตศ
ิ าสตร์ ปี ที่ 42 หน ้า
47-66
2561

4

ภาษาตะวันออก

การเปิ ดเผยตนเองในการสนทนา
ระหว่างผู ้ทีเ่ พิง่ รู ้จักกัน :
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
ภาษาไทยกับภาษาญีป
่ น
ุ่

1.ยุพวรรณ โสภิต
วุฒวิ งศ์

วารสารเครือข่ายญีป
่ นศึ
ุ่ กษา ปี ท ี่ 8
ฉบับที่ 1 หน ้า 1-17
2561

5

ภาษาตะวันออก

การเปิ ดเผยตนเองในการสนทนา
ระหว่างผู ้ทีเ่ พิง่ รู ้จักกัน :
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
ภาษาไทยกับภาษาญีป
่ น
ุ่

1.ยุพวรรณ โสภิต
วุฒวิ งศ์

วารสารเครือข่ายญีป
่ นศึ
ุ่ กษา ปี ท ี่ 8
ฉบับที่ 1 หน ้า 1-17
2561

พิมพลักษณ์

112
ลําดับ

ภาควิชา

่ ผลงาน/ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง

่ ผู ้ผลิตผลงาน
ชือ

พิมพลักษณ์

6

ภูมศ
ิ าสตร์

การวิเคราะห์เชิงโครงข่ายบน
ระบบสารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์ เพือ
่
การขยายพืน
้ ทีใ่ ห ้บริการของ
หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ึ ษา
ช่วงเวลากลางคืน กรณีศก
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี

1.อิสรีย ์ หงส์ศริ ิ
ธรรม 2.ฐิตริ ัตน์ ปั น
้
บํารุงกิจ

วารสารการวิจัยเพือ
่ พัฒนาชุมชน
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปี ท ี่
11 ฉบับที่ 1 หน ้า 116-128
2561

7

ภูมศ
ิ าสตร์

การวิเคราะห์เชิงโครงข่ายบน
ระบบสารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์ เพือ
่
การขยายพืน
้ ทีใ่ ห ้บริการของ
หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ึ ษา
ช่วงเวลากลางคืน กรณีศก
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี

1.อิสรีย ์ หงส์ศริ ิ
ธรรม 2.ฐิตริ ัตน์ ปั น
้
บํารุงกิจ

วารสารการวิจัยเพือ
่ พัฒนาชุมชน
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปี ท ี่
11 ฉบับที่ 1 หน ้า 116-128
2561

8

ภาษาตะวันตก

สงครามในบทกวีนพ
ิ นธ์เยอรมัน
ยุคบาร็อค

ชูศรี มีวงศ์อโุ ฆษ

วารสารอักษรศสตร์ ปี 2561 ฉบับที่
47 หน ้า 513-542

9

คณะอักษรศาสตร์

่
การเลือกภาษาในสือ
่ นิตยสารของ
หนั งสือพิมพ์และสือ
ไทย

ภาวดี สายสุวรรณ

วารสารมนุษยศาสตร์ ปี ที่ 25 ฉบับที่
2 หน ้า 232-257
2561

10

ภาษาตะวันตก

การใช ้คํานํ าหน ้านามภาษา
ฝรั่งเศส Article defini-indefini

วรรณชัย คําภีระ

วารสารอักษรศาสตร์ ปี ที่ 47 ฉบับที่ 2
หน ้า 226-270
2562

11

ภาษาตะวันตก

สํานวนเยอรมันและสํานวนไทยที่
มีความหมายคล ้ายคลึงกัน:การ
เปรียบเทียบเชิงวัฒนธรรม

วรรณา แสงอร่าม
เรือง

วารสารอักษรศสตร์ ปี 2561 ฉบับที่
47 หน ้า 481-511

12

ภูมศ
ิ าสตร์

การวิเคราะห์ผลกระทบทางด ้าน
เศรษฐกิจและสังคมจากการ
เปลีย
่ นแปลงการใช ้ทีด
่ น
ิ บริเวณ
อ่าวบ ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศิรวิ ไิ ล ธีระโรจนา
รัตน์

วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ
ม.เกษรตรศาสตร์ ปี 2561 หน ้า
1297-1304

13

ภาษาตะวันตก

Drei Reisebeschreibungen
über Thailand: Ehlers’ Im
Sattel durch Indo-China,
Hesse-Siam: das Reich des
weissen Elefanten und
Hosséus’ Durch König
Tschulalongkorns Reich

อารตี แก ้วสัมฤทธิ์

วารสารอักษรศสตร์ ปี 2561 ฉบับที่
47 หน ้า 27-76

14

ภูมศ
ิ าสตร์

"ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรม
สร ้างสรรค์สก
ู่ ารพัฒนาทีย
่ ั่งยืน"
ในการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ ครัง้ ที่ 8

เอกมล วรรณเมธี

วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ
ม.ศิลปากร ปี 2561

15

ภูมศ
ิ าสตร์

การประเมินปริมาตรของป่ าชุมชน
ด ้วยเทคนิคอากาศยานไร ้คนขับ
การศึกษาป่ าชุมชนบ ้านบุตาต ้อง
จ.นครราชสีมา

เอกมล วรรณเมธี

วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาลัยเทคโนสยาม ปี 2561 หน ้า
65-74

งานประกันคุณภาพ

บทความวิจัย ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ระดับนานาชาติ จํานวน 11 รายการ
ลําดับ
ที่
1

คณะ/สถาบัน

่ ผลงาน/ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง

Faculty of Arts

Kunanupatham, P.,
Pongpairoj, N.

International Journal of
Communication and Linguistic
Studies
Volume 16, Issue 1-2, 2018,
Pages 11-28

2

Faculty of Arts

L2 Acquisition of Whoperator Movement in
English Open
Interrogatives by L1 Thai
Learners: A case of the
failed functional features
hypothesis
Development of contentbased metadata scheme of
classical poetry in thai
national historical corpus

Choemprayong, S.,
Pittayaporn, P.,
Pothipath, V. and 2
more

3

Faculty of Arts

A visual content analysis of
Thai government’s census
infographics

Sriborisutsakul, S.,
Dissamana, S.,
Limwichitr, S.

4

Faculty of Arts

Tai languages

Strecker, D.,
Pittayaporn, P.

Lecture Notes in Computer
Science (including subseries
Lecture Notes in Artificial
Intelligence and Lecture Notes in
Bioinformatics)
Volume 11279 LNCS, 2018, Pages
153-165
20th International Conference on
Asia-Pacific Digital Libraries,
ICADL 2018; Hamilton; New
Zealand; 19 November 2018
through 22 November 2018; Code
221079
Lecture Notes in Computer
Science (including subseries
Lecture Notes in Artificial
Intelligence and Lecture Notes in
Bioinformatics)Volume 11279
LNCS, 2018, Pages 261-26420th
International Conference on AsiaPacific Digital Libraries, ICADL
2018; Hamilton; New Zealand; 19
November 2018 through 22
November 2018; Code 221079
The World's Major Languages:
Third Edition1 January 2018,
Pages 672-678

5

Faculty of Arts

Taerungruang, S.,
Aroonmanakun, W.

6

Faculty of Arts

7

Faculty of Arts

8

Faculty of Arts

Constructing an academic
thai plagiarism corpus for
benchmarking plagiarism
detection systems
Cooperative corpus
consultation for acquisition
of adjective + preposition
collocations
Anonymity and
commitment: how do
Kierkegaard and Dreyfus
fare in the era of Facebook
and “post-truth”?
Phonetic and systemic
biases in tonal contour
changes in Bangkok Thai
View abstractView in
Scopus

่ ผู ้ผลิตผลงาน
ชือ

Kulsitthiboon, S.,
Pongpairoj, N.
Hongladarom, S.

Pittayaporn, P.

พิมพลักษณ์

GEMA Online Journal of Language
Studies,Volume 18, Issue 3,
August 2018, Pages 186-202
GEMA Online Journal of Language
StudiesOpen AccessVolume 18,
Issue 3, August 2018, Pages 5772
AI and Society23 March 2018,
Pages 1-11

Tonal Change and
NeutralizationVolume 27, 5 March
2018, Pages 249-278

114
ลําดับ
ที่
9

คณะ/สถาบัน

่ ผลงาน/ชือ
่ เรือ
ชือ
่ ง

่ ผู ้ผลิตผลงาน
ชือ

พิมพลักษณ์

Faculty of Arts

New insights from
Thailand into the maternal
genetic history of Mainland
Southeast Asia
View abstractView in
Scopus

Kutanan, W.,
Kampuansai, J, Brunelli,
A., Ghirotto, S,
Pittayaporn, P.,
Ruangchai, S.,
Schröder, R., MacHoldt,
E., Srikummool, M.,
Kangwanpong, D,
Hübner, A.b, Arias, L.b,
Stoneking, M.b

European Journal of Human
Genetics
Volume 26, Issue 6, 1 June 2018,
Pages 898-911

10

Faculty of Arts

Soraj Hongladarom

Journal of Buddhist EthicsJournal
of Buddhist Ethics,
Volume 25, 2018, Pages 19-43

11

Faculty of Arts

Language, reality,
emptiness, laughs
View abstractView in
Scopus
Can the first letter
advantage be shaped by
script-specific
characteristics?

Theeraporn Ratitamkul

Journal of Experimental
Psychology: Learning Memory and
Cognition
44(3), pp. 493-500, 2018

ด้านบริการวิชาการ


งานประกันคุณภาพ

โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได ้ จํานวน 92 โครงการ มีผู ้รับบริการจํานวน 6,378 คน
 โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายได ้ทีจ
่ ัดโดยศูนย์บริการวิชาการ 91 โครงการ มีผู ้รับบริการ 4,073 คน
 โครงการบริการวิชาการ แบบมีรายได ้ทีจ
่ ัดโดยศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 1 โครงการ มี
ผู ้รับบริการ 2,305 คน
 โครงการบริการวิชาการแบบไม่มรี ายได ้ จํานวน 1 โครงการ มีผู ้รับบริการจํานวน 590 คน

ดานนานาชาติ
 นิสิตตางชาติที่แลกเปลี่ยนคณะอักษรศาสตร 65 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

่ สกุล
ชือ
Ling-Hwa
Huang
Xiaoling Zhang
Adam
Christopher
Dale
Airi Nakama
Amaël Antoine
Cognacq
Amelia Foster
Anna
Takahashi
Arnond
Punmarlai
Chetawan Ungadjimagool
Chikako Fujioka
Cho Haewon
Christin John
Daichi Yaguchi
Ellen AnnaMadleen Coster
Emma Anne
Vincent
Emma Louise
Anne Vincent
Esther Elisabeth
Rümelin
Han
Donggyeong
Jiao Wu
Katerina
Cimalova
Katherine
Hansbury
Kohei Yamada
Lana Pathasert
Leva Medne
Lilith Saphira
Mankel

ช่วงเวลาที่
ศึกษา

ระดับ

มหาวิทยาลัยต ้นสังกัด

ประเทศ

Aug, 2017 May, 2018

Bachelor's

National Chenchi University,
Republic of China

Republic of China

Aug - Dec,
2017

Bachelor's

Ritsumeikan University, Japan

Japan

Jan - May,
2018

Bachelor's

Nottingham Trent University,
United Kingdom

United Kingdom

Bachelor's

Hiroshima University, Japan

Japan

Bachelor's

University of Tokyo, Japan

Japan

Aug - Dec,
2017
Aug - Dec,
2017
Jan - May,
2018
Aug - Dec,
2017
Aug - Dec,
2017
Aug, 2017 May, 2018
Aug - Dec,
2017
secondsemester 60
Jan - May,
2018
Aug, 2017 May, 2018
Aug, 2017 May, 2018
first-semester
60 - secondsemester 60
Aug, 2017 May, 2018
Aug - Dec,
2017
secondsemester 60
Aug, 2017 May, 2018
Aug - Dec,
2017
Jan - May,
2018
Aug - Dec,
2017
Aug - Dec,
2017
Jan - May,
2018
Aug - Dec,
2017

Bachelor's
Bachelor's
Bachelor's

Nottingham Trent University,
United Kingdom
Aoyama Gakuin University,
Japan
Humboldt University of Berlin,
Germany

United Kingdom
Japan
Germany

Bachelor's

Aoyama Gakuin University

Japan

Bachelor's

Ritsumeikan University, Japan

Japan

Bachelor's
Bachelor's

Hankuk University for Foreign
Studies
Technische Universität
Chemnitz, Germany

Korea
Germany

Bachelor's

Osaka U.

Japan

Bachelor's

Humboldt University of Berlin,
Germany

Germany

Bachelor's

SciencesPo

France

Bachelor's
Bachelor's
Bachelor's
Bachelor's
Bachelor's
Bachelor's
Bachelor's
Bachelor's
Bachelor's
Bachelor's

Institut D'Etudes Politiques De
Paris, (SciencesPo), France
Leiden University, the Kingdom
of Netherlands
Hankuk University for Foreign
Studies
Sichuan International Studies
U.
Leiden University, the Kingdom
of Netherlands
Nottingham Trent University,
United Kingdom
Aoyama Gakuin University,
Japan
Humboldt University of Berlin,
Germany
Nottingham Trent University,
United Kingdom
Humboldt University of Berlin,
Germany

France
the Kingdom of
Netherlands
Korea
จีน
the Kingdom of
Netherlands
United Kingdom
Japan
Germany
United Kingdom
Germany

116
่ สกุล
ชือ

ลําดับ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Ling-Hwa
Huang
Maas Roland
Prinsen
Mai Utsunomiya
Marie Jeanne
Suzanne Lamy
Marie Suzanne
Lamy
Mayu Onishi
Mayuka Kai
Mizuki Hatai
Nagisa Kobayshi
Natchaya Zhou
Niki Sasaki
Onnapa
Chamnanwad
Pakou Her
Pitchaya
Bovornprus
Ravisada
Tanjittasuvan
Saki Kozuki
Sayaka Hozumi
Sayaka
Nakashima
Shiomi Fujimoto
Shusui Kajimura
Shuzhen Zhong
Sumie Kawauchi
Takumu
Hashimoto
Thornthan
Udomsakpaibool
Tim Fahling
Touko China
Tsuyoshi
Yoshino
Tuula Kaial
Typhon King

งานประกันคุณภาพ

ช่วงเวลาที่
ศึกษา
first-semester
60 - secondsemester 60
Aug - Dec,
2017
Aug - Dec,
2017
Aug, 2017 May, 2018
first-semester
60 - secondsemester 60
Aug - Dec,
2017
Aug - Dec,
2017
Aug - Dec,
2017
Aug - Dec,
2017
Aug - Dec,
2017
Aug - Dec,
2017
Jan - May,
2018
Jan - May,
2018
Aug, 2017 May, 2018
Aug, 2017 May, 2018
Aug, 2017 May, 2018
Aug - Dec,
2017
Jan - May,
2018
Aug - Dec,
2017
Aug - Dec,
2017
Aug, 2017 May, 2018
Aug - Dec,
2017
Aug - Dec,
2017
Aug, 2017 May, 2018
Aug - Dec,
2017
Aug - Dec,
2017
Jan - May,
2018
Jan - May,
2018
Aug, 2017 May, 2018

ระดับ

มหาวิทยาลัยต ้นสังกัด

ประเทศ

Bachelor's

National Chengchi University

Taiwan

Bachelor's

Leiden University, the Kingdom
of Netherlands

the Kingdom of
Netherlands

Bachelor's

Hiroshima University, Japan

Japan

Bachelor's

Institut D'Etudes Politiques De
Paris, (SciencesPo), France

France

Bachelor's

SciencesPo

France

Bachelor's

Hiroshima University, Japan

Japan

Bachelor's

Aoyama Gakuin University,
Japan

Japan

Bachelor's

Sophia University, Japan

Japan

Bachelor's

Waseda University, Japan

Japan

Bachelor's

Waseda University, Japan

Japan

Bachelor's

Aoyama Gakuin University,
Japan

Japan

Bachelor's

Uppsala University,Sweden

Sweden

Bachelor's

California State University,
Sacramento,United States

United States

Bachelor's

Aoyama Gakuin University

Japan

Bachelor's

Aoyama Gakuin University

Japan

Bachelor's

Osaka U.

Japan

Bachelor's
Bachelor's

Aoyama Gakuin University,
Japan
Aoyama Gakuin University,
Japan

Japan
Japan

Bachelor's

Sophia University, Japan

Japan

Bachelor's

Hiroshima University, Japan

Japan

Bachelor's

Guangdong U. of Foreign
Studies

จีน

Bachelor's

Hiroshima University, Japan

Japan

Bachelor's

Hiroshima University, Japan

Japan

Bachelor's

Aoyama Gakuin University

Japan

Bachelor's

Humboldt University of Berlin,
Germany

Germany

Bachelor's

Hiroshima University, Japan

Japan

Bachelor's

Aoyama Gakuin University,
Japan

Japan

Bachelor's

University of Turku, Finland

Finland

Bachelor's

University of Leeds, UK

UK

ลําดับ
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

่ สกุล
ชือ
Wenbo Zhang
WEN-HSUAN
YUAN
Wing Kan Kong
Xi Yuan
Xiaoling Zhang
Xiuan Chen
Yuan Xin
Yuki Maeda
Yukiko Hiraoka
Yuting Yang
Yuya Osawa

ช่วงเวลาที่
ศึกษา
Aug, 2017 May, 2018
Jan - May,
2018
Aug - Dec,
2017
Aug, 2017 May, 2018
first-semester
60
Aug, 2017 May, 2018
Aug, 2017 May, 2018
Aug - Dec,
2017
Aug - Dec,
2017
Aug, 2017 May, 2018
Aug, 2017 May, 2018

ระดับ

มหาวิทยาลัยต ้นสังกัด

ประเทศ

Bachelor's

Beijing Foreign Studies U.

จีน

Bachelor's

National Chung Hsing
University, Taiwan

Taiwan

Bachelor's

Lingnan University, Chinese

Republic of China

Bachelor's

Yunan Normal U.

จีน

Bachelor's

Ritsumeikan University

Japan

Bachelor's

Guangxi U. for Nationalitien

จีน

Bachelor's

Peking U.

จีน

Bachelor's

Aoyama Gakuin University,
Japan

Japan

Bachelor's

Hiroshima University, Japan

Japan

Bachelor's

Yunan Minzu U.

จีน

Bachelor's

Tokyo U. of Foreign Studies

Japan
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2.3 สรุปผลการดําเนินการดานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและผลลัพธดานความเสี่ยง
ดานการบริหารความเสี่ยง
• รายงานผลการดํ า เนิ น งาน “แผนและรายงานความคื บ หน า การดํ า เนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ปงบประมาณ 2560”
• รวบรวมประเด็นความเสี่ยง วิเคราะห และจัดทํา “(ราง แผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินการ
บริห ารความเสี่ยง ป งบประมาณ 2561” เสนอในการประชุม ผูบ ริห ารคณะอักษรศาสตร วัน ที่ 10
พฤศจิกายน 2560 เพื่อจัดทําแผนฯดังกลาว
• นํา “ (ราง แผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 256 1”เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพอนุมัติ เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2560
• นํา “ (ราง แผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 256 1” เสนอ
คณะกรรมการบริ ห ารคณะพิ จ ารณาในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารคณะอั ก ษรศาสตร 22
พฤศจิกายน 2560
• ติดตามและรายงานความคืบหน าการดําเนินงานตามแผนและรายงานความคืบหนาการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2561 จํานวน 2 ครั้ง ในเดือน มีนาคม 2561 และ ตุลาคม 2561

งานประกันคุณภาพ

บทที่ 3
การประกันคุณภาพของคณะอักษรศาสตร

3.1 การตรวจติดตามและตรวจประเมิน และขอเสนอแนะ
3.2 สรุปตามองคปรกอบคุณภาพ
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3.1 การตรวจติดตามและตรวจประเมิน และขอเสนอแนะ
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ สกอ. ในระดับคณะ

คณะอักษรศาสตรไดดําเนินการตรวจคุณภาพภายใน ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. เมื่อวันที่ 10 กันยายน
2561 มีกรรมการผูตรวจประเมิน ดังนี้
ผศ.ดร.พันธศักดิ์ พลสารัมย
ผศ.ดร.เฟองอรุณ ปรีดีดิลก
อ.เนณุภา สุภเวชย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 ของคณะอักษรศาสตร ตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.59 หรืออยูในเกณฑ “ดีมาก” โดยดําเนินการ
ไดระดับดีมากเกือบทุกดาน ยกเวนองคประกอบที่ 3 ที่ไดระดับพอใช โดยผลการตรวจประเมิน คณะอักษร
ศาสตร ปการศึกษา 2560 เปนดังนี้

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ
เฉลี่ย

งานประกันคุณภาพ

ผลการตรวจ
ประเมิน
ปการศึกษา
2558
4.44
4.84
3.00

ผลการตรวจ
ประเมิน
ปการศึกษา
2559
4.47
4.61
5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.56

4.68

ผลการตรวจ
ประเมิน
ปการศึกษา
2560
4.59
4.84
3.00
5.00
5.00

4.59

3.2 สรุปตามองคประกอบคุณภาพ
คณะผูประเมินไดตรวจสอบผลการดําเนินงานและหลักฐานอางอิงของคณะอักษรศาสตรตามองค ประกอบ
คุณภาพ พบวา คณะอักษรศาสตรมผี ลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับดีมาก คือมีคาเฉลีย่ 4.59 โดยมี
องคประกอบทีม่ ีผลการประเมิน 5.00 จํานวน 2 องคประกอบ คือ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร
จัดการ
ทั้งนี้ หากจําแนกตามองคประกอบการประเมิน พบวา
- องคประกอบที่ 1 ดานการผลิตบัณฑิต มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.59 หรืออยูในระดับ “ดีมาก” โดยหาก
วิเคราะหรายตัวชี้วัด จะมีผลการดําเนินการไดในระดับ ดีมาก เกือบทุกตัวชี้วัด ยกเวนตัวชี้วัด 1.2
อาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก มีคะแนนในระดับดี (4.25 และตัวชี้วัด 1.3 อาจารยที่มีตําแหนงทาง
วิชาการ มีคะแนนในระดับพอใช (3.27
- องคประกอบที่ 2 ดานการวิจยั มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.84 หรืออยูในระดับ “ดีมาก” โดยหาก
วิเคราะหรายตัวชี้วัด จะมีผลการดําเนินการไดในระดับ ดีมาก ในทุกตัวชี้วัด
- องคประกอบที่ 3 ดานการบริการวิชาการ มีผลการประเมินเฉลี่ย 3.00 หรืออยูในระดับ “พอใช”
- องคประกอบที่ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีผลการประเมินเฉลี่ย 5.00 หรืออยูในระดับ “ดีมาก”
- องคประกอบที่ 5 ดานการบริหารจัดการ มีผลการประเมินเฉลี่ย 5.00 หรืออยูในระดับ “ดีมาก”
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
องคประกอบที่ 1
จุดเดน
1 คณะมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํ า นวนอาจารย อยู ใ นเกณฑ ที่ ส ามารถเพิ่ ม
จํานวนการรับไดโดยไมสงผลกระทบตอคุณภาพ
การเรียนการสอน (1: 25 ซึ่งจํ านวนนั ก ศึ กษา
เต็มเวลาเทียบตอจํานวนอาจารยประจํา อยูใน
อัตราสวนที่ดีกวาเกณฑ

แนวทางเสริมจุดเดน
1 คณะควรรักษานโยบายในการเพิ่มจํานวนอาจารย
วุฒิปริญญาเอก
2 คณะฯ มีแนวทางในการสงเสริมสนับสนุนอาจารย
ที่ยังไมมีตําแหนงทางวิชาการ (ประมาณ 100 คน
ใหดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการตามระยะเวลา
ที่กําหนด โดยจัดทําแผนระยะยาว และมีการกํากับ
ติดตามอยางตอเนื่อง
3 สงเสริมกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มีความเปนรูปธรรม โดยควรเพิ่ม
เนื้อหาความรูเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพและ
แนะนําใหนิสิตสามารถนําไปประยุกตใชได
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จุดที่ควรพัฒนา
-

องคประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเดน
1 คณะมี ระบบในการคุ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ผ ลงาน
วิชาการโดยการกําหนดคาลิขสิทธิ์ผูเขียน
2 คณะใหความสําคัญ กับการวิจัย โดยมีระบบ
และกลไกการสนับสนุนการวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
1 ตัวบงชี้ 1.5 เกณฑขอ 5 ควรเพิ่มรายละเอียดของ
การนํ าผลการประเมินการใหบริการทั้ง 3 ดาน ให
สมบูรณ
2 ควรปรับปรุงทรัพยากรในหองสมุด เชน หนังสือ
ให อ ยู ในสภาพสมบู รณ และข อ มู ล หนั งสื อ ที่ อ ยู ใน
ฐานขอมูลใหทันสมัย

แนวทางเสริมจุดเดน
1 คณะควรสนับสนุนใหคณาจารยไดรับทุนวิจัยการ
แหลงทุนภายนอก ที่เปนภาครัฐและเอกชน
2 คณะควรรักษานโยบายการสงเสริมการผลิตผล
งานทางวิชาการและมีการกํากับดูแลอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะ
1 สงเสริมใหคณาจารยที่ไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุน
ตางๆ จัดทําโครงการวิจัยผานระบบการจัดการวิจัย
ของคณะมากขึ้น
2 แสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก
เพิ่มขึ้น

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเดน
มีโครงการบริการวิชาการใหมๆ เพิ่ ม ขึ้นจํานวน
มาก ทั้ งรูป แบบใหม เนื้ อ หาใหม และมี วิธีการ
บริหารจัดการใหมที่ดี มีประสิทธิภาพ

แนวทางเสริมจุดเดน
มีการจัดทําแผนงานใหม อาจปรับปรุงรูปแบบการ
นําเสนอแผนงาน ตั้งเปาหมายตัวชี้วัดใหชัดเจน เพื่อ
ดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายไดงายในแตละป

จุดที่ควรพัฒนา -

ขอเสนอแนะ-

งานประกันคุณภาพ

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
แนวทางเสริมจุดเดน
จุดเดน
1 มีกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวนมาก โดยเฉพาะวัฒนธรรมดานภาษา
2 คณ ะมี อาจารย ที่ มี ส ว น ใน การกํ า ห น ด
มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ขอเสนอแนะ
จุดที่ควรพัฒนา
1 ควรกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผน และรายงานผลการดํ าเนิ น งานตามแผน
ควรจัดทําเปนรูปแบบที่สอดคลองกัน
2 ข อ มู ล งบประมาณในแผนฯ ไม ส อดคล อ งกั บ
รายงานผลการดําเนินงาน
3 นอกเหนือจากกิจกรรมศิลปวัฒ นธรรมของนิสิต
แล ว ค ณ ะฯยั ง มี ผล การดํ าเนิ น งาน กิ จ กรรม
ศิลปวัฒนธรรมจากภาควิชาหรือหนวยงานอื่นจํานวน
มาก ดังนั้ น จึงควรรวมกิจกรรมเหลานี้ในแผนงาน
ดานศิลปวัฒนธรรมดวย
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเดน
1 มี ร ะบบและกลไกการจั ด เก็ บ ข อ มู ล การทํ า
ประกันคุณภาพที่ดี
2 มีแนวปฏิบัติในการทํา SAR ที่ดี

จุดที่ควรพัฒนา
-

แนวทางเสริมจุดเดน
1 ควรมีการนําตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพบูรณา
การรวมกั บ แผนและงบประมาณของคณะฯ และ
บู ร ณาการพั น ธกิ จ ต า งๆเข า ด ว ยกั น เพื่ อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานมากขึ้น
2 ควรมีการถายทอดความเชี่ยวชาญของคณาจารย
และบุ ค ลากรอาวุโส สูบุ ค ลากรรุน ใหม เพื่ อให เกิ ด
ความตอเนื่องในการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ
ขอเสนอแนะ
1 ความเสี่ยง ควรนําเสนอประเด็นความเสี่ยงที่มา
จากปจจัยภายนอก ตามเกณฑตัวชี้วัดของสกอ.
2 ตั ว บ ง ชี้ 5.2 ข อ 4 และข อ 5 ควรเพิ่ ม เอกสาร
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หลักฐาน การนําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรที่
นําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ
รวมถึงความเห็นจากกรรมการบริหารคณะฯ
3 ตัวบงชี้ 5.2 ขอ 6 เนื่องจากรอผลการยืนยันการ
ประเมินหลักสูตรจากมหาวิทยาลัย จึงยืนยันตามผล
การประเมินตนเองของคณะฯในเบื้องตน

งานประกันคุณภาพ

ภาคผนวก
รายชื่อผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการกิจกรรมการประกันคุณภาพในกรรรมการ
ชุดตางๆ
รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร
1. คณบดีคณะอักษรศาสตร
ประธานกรรมการ
2. รองคณบดี (รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน อรุณมานะกุล
รองประธานกรรมการ
3. รองคณบดี (รองศาสตราจารย ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ กรรมการ
4. รองคณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ
กรรมการ
5. รองคณบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา วงศสุรวัฒน
กรรมการ
6. รองคณบดี(อาจารยดังกมล ณ ปอมเพชร
กรรมการ
7. รองคณบดี(อาจารย ดร.ทรงพันธ เจิมประยงค
กรรมการ
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฬิศพงศ จุฬารัตน
กรรมการ
9. อาจารยเนณุภา สุภเวชย
กรรมการ
10.ผูอํานวยการฝายบริหาร
กรรมการ
11. นางพรลภัส ยวงงาม
กรรมการและเลขานุการ
รายชื่อคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร
1. คณบดีคณะอักษรศาสตร
ประธานกรรมการ
2. รองคณบดี
กรรมการ
3. รองคณบดี
กรรมการ
4. รองคณบดี
กรรมการ
5. รองคณบดี
กรรมการ
6. รองคณบดี
กรรมการ
7. รองคณบดี
กรรมการ
8. รองคณบดี
กรรมการ
9. หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก
กรรมการ
10. หัวหนาภาควิชาภาษาไทย
กรรมการ
11. หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร
กรรมการ
12. หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก
กรรมการ
13. หัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร
กรรมการ
14. หัวหนาภาควิชาปรัชญา
กรรมการ
15. หัวหนาภาควิชาภาษาศาสตร
กรรมการ
16. หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการ
17. หัวหนาภาควิชาศิลปการละคร
กรรมการ
18. หัวหนาภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
กรรมการ
19. หัวหนาภาควิชาภูมิศาสตร
กรรมการ
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณิดา ติรณสวัสดิ์
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร ศรีวรกานต
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน
อาจารย ดร.ธีรนุช โชคสุวณิช
อาจารย ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี
อาจารย ดร.อติพร เสถียรสุต
อาจารยปยวัฒน ธรรมกุลางกูร
รองศาสตราจารยนโรตม ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
อาจารย ดร. เพิ่มทิพย บัวเพ็ชร
ผูอํานวยการศูนยวรรณคดีศึกษา
ผูอํานวยการศูนยไทยศึกษา
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร
ผูอํานวยการศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
ผูอํานวยการฝายบริหารคณะอักษรศาสตร
นายสุธรรม โตฤกษ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน อรุณมานะกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณิดา ติรณสวัสดิ์
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทอแสง เชาวชุติ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิริยะดิศ มานิตย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาสุรี ลือสกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวุฒิ จิราสมบัติ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิลิตา ศรีอุฬารพงศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.หนึง่ ฤดี โลหผล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.หนึง่ หทัย แรงผลสัมฤทธิ์
ผูชวยศาสตราจารยวิภาดา เพ็ชรรักษ
อาจารย ดร.ธนกร แกววิภาส
อาจารย ดร.ธีราภา ไพโรหกุล
อาจารย ดร.ปยฤดี ไชยพร

งานประกันคุณภาพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

อาจารย ดร.สิรวิ รรณ จุฬากรณ
อาจารย อภิรดี เจริญเสนีย
อาจารยเนณุภา สุภเวชย
อาจารยประไพพรรณ พึ่งฉิม
อาจารยพันพัสสา ธูปเทียน
คุณสาวสุดารัตน โคตรสมบัติ
คุณสาวนิภาพร อางควนิช
คุณสาวกมลวรรณ อักษร
คุณสาว ปาณิสรา เทียนออน
คุณสรรพพร เรไรวรรณ
คุณวิภา หอมศิริ
คุณวิทยาภรณ วาระเพียง
คุณวราพร พวงจันทรหอม
คุณภัสรียา จิรวงศานนท
คุณพรนภิศ อยูเ นียม
คุณปทมา ฮอวกินส
คุณนภัสภร สิงสุข
คุณธีราภรณ บุศน้ําเพ็ชร
คุณญาดา อุดมพงศชัย
คุณฉลอง แสงสิริวิจารณ
คุณจุฑามาศ จันทรแกว
คุณกัญฐนา โสพันธ
คุณกัญญกนก สิงหฤกษ
คุณกรพินธุ บุตตะสิน
คุณพรลภัส ยวงงาม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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งานประกันคุณภาพ

