
สรุปรายงานผลโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ   
เรื่อง “The Asian Conference on Arts and Cultures 2013” 

 

 
1. ชื่อโครงการ  ประชุมวิชาการนานาชาติ  เรื่อง “The Asian Conference on Arts and Cultures 2013” 

 
2. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ 

2.1  เพ่ือพัฒนาบุคลากรและนิสิตระดับมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยให้ขับเคลื่อนสู่สากล 
2.2  เพ่ือให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ได้รับข่าวสาร ข้อมูล ทิศทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ

ศึกษาวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยและตะวันออกในทวีปเอเชีย 
  2.3 เพ่ือเป็นเวทีให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาท่ัวโลกได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การค้นคว้าวิจัยในมิติท่ีหลากหลาย 
 

3. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม  

จัดโดย  หน่วยงานในคณะมนุษยศาสตร์ จัดโดย นิสิตคณะมนุษยศาสตร์  

 ภาควิชา  ภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
     ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

            อาจารย์สุภัค  มหาวรากร 

ชื่อนิสิตท่ีรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 
................................................................................... 
ชั้นปี…………………………..… 

 
4. ระยะเวลา และสถานท่ีจัดโครงการ  

วัน /เดือน /ปี 
ท่ีจัดโครงการ / กิจกรรม 

ระยะเวลา
(ระบุจํานวนวัน  / เดือน / ปี) 

สถานท่ีจัดโครงการ 

13 – 14 มิถุนายน 2556 2 วัน 
ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
5. การปรับปรุงการจัดโครงการจากครั้งก่อน  

- เพ่ิมระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 
 

6. งบประมาณ   
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

แหล่งงบประมาณ หมวด 
จํานวนเงิน (บาท) 

ได้รับ ใช้จริง 

งปม. แผ่นดิน     เงินอุดหนุน 
 รายจ่ายอ่ืน 

 งบดําเนินงาน 

- - 

งปม.รายได้    300,000 300,000 

นอกงบประมาณ  / ไม่ใช้   
งบประมาณ 

ระบุแหล่งท่ีมา
........................................... 

- - 
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แผนงบประมาณ ผลผลิต
  สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงและเป็นธรรม

 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั 

 อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

 ผลงานการให้บริการวิชาการ 

 ผลงานทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
 

7. สนับสนุนพันธกิจ 
 ผลิตและพัฒนาบุคคลท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  
 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างย่ังยืนต่อสังคม ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  
 บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม  
 สืบสานและทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ   
 พัฒนาระบบบริหารท่ีมีคุณภาพ และธรรมาภิบาล 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 
SSAP 2   การกําหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) ทางการวิจัย  ซ่ึงครอบคลุมการวิจัยและวิถีชีวิต  

   การพัฒนา 
    ทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  และการกําหนดเป้าหมาย  หลักการจัดการ 
    ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

SSAP 4   การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล 
SSAP 5   การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (wisdom) ของนิสิตและบุคลากร 

ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2556 - 2559) ปีงบประมาณพ.ศ. 2556 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในด้าน 
          มนุษยศาสตร์ให้มีคุณภาพ 

 เป้าประสงค์  1.4 คณะมีการขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นนานาชาติในมิติต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน 
ตัวชี้วัด 1. จํานวนบุคลากรและนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการในต่างประเทศหรือนานาชาติเพ่ิมมากข้ึน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสหสาขาวิชาท้ังระดับชาติและนานาชาติ       

  เป้าประสงค์ 2.1  อาจารย์มีงานวิจัย / งานสร้างสรรค์และผลิตบทความวิจัยพร้อมท้ัง 
               นําไปใช้ประโยชน์เพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด 3. จํานวนของบทความวิจัยของคณาจารย์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน 
              ระดับชาติและระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด  4. จํานวนงานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์เพ่ิมข้ึน  
เป้าประสงค์  2.2 นิสิตมีการตีพิมพ์ / เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวชี้วัด 1. จํานวนของบทความวิจัยของนิสิตท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 

            และระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน 
 
 การบูรณาการกับ (การเรียนการสอน/รายวิชา/งานวิจัย) (โปรดระบุ) 
  โครงการนี้สามารถนําไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษารายวิชา THT500 ระเบียบวิธี 
          วิจัยทางภาษาไทย   THT 502 การศึกษาวิจัยเฉพาะทาง  และ THT 699 ปริญญานิพนธ์  
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8. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1. จํานวนอาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชา
ภาษาไทยและภาษาตะวันออกเพ่ิมมากข้ึน 
2. บทความวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์เพ่ิมมากข้ึน 
 

1. การจัดประชมุวิชาการนานาชาติคร้ังนี้ เป็นท่ีสนใจของ
นักวิชาการจากท่ัวโลก  มีผู้นําเสนองานวิจัยจากหลากหลาย
ประเทศมากข้ึน 
2. การจัดประชุมวิชาการนานาชาติคร้ังนี้ได้รับความสนใจ
จากนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศไทย 
 

 
9. ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวนเป้าหมาย 

(คน) 

ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 

จํานวน (คน) 
คิดเป็นร้อยละของ

เป้าหมาย 

กิจกรรม :     

-  คณาจารย์ 80 112 100 

-  บุคลากร 15 38 100 

-  นิสิต  

-  ปริญญาตรี  

-  บัณฑิตศึกษา 50 71 100 

-  บุคคลภายนอก 100 123 100 

รวม 245 344 100 

 
10. สรุปเนื้อหาของการจัดโครงการพอสังเขป   

 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเร่ือง เร่ือง “The Asian Conference on Arts and Cultures 2013” มีการนําสนอ
งานวิจัยของผู้ทรงคุณวุฒิจากท่ัวโลก  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมของโลก  ท้ังในอาเซียนและประเทศไทย  
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนําความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาหัวข้อวิจัย หรือทําให้องค์ความรู้ใหม่ ซ่ึงนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
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11. ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
         
วันพฤหัสบดีท่ี 13 มิถุนายน 2556 

A.  Program relevance 
How satisfied were you with…..  Not at all Very little Some what To a great 

extent 
Fully Mean 

1. The program objectives frequency 1 5 55 67 33 3.78 

percentage 0.6 3.1 34.2 41.6 20.5 

2. The length of the overall program  frequency 1 8 54 65 33 3.75 

percentage 0.6 5.0 33.5 40.4 20.5 

3. The relevance of the program to your position frequency 1 11 44 79 26 3.73 

percentage 0.6 6.8 27.3 49.1 16.1 

4. The overall content of the program frequency 1 6 54 71 29 3.75 

percentage 0.6 3.7 33.5 44.1 18.0 

 

B. Program speakers  

How satisfied were you with…..  Not at all Very little Somewhat To a great 
extent 

Fully Mean 

1. The knowledge of speakers frequency 1 10 46 60 43 3.84 

percentage 0.6 6.3 28.8 37.5 26.9 

2. The speaker’s preparations frequency 1 10 52 52 45 3.81 

percentage 0.6 6.3 32.5 32.5 28.1 

 

C. Program management & staff 

How satisfied were you with…..  Not at all Very little Somewhat To a great 
extent 

Fully Mean 

1. the program administration and management 

overall 

frequency 0 13 45 63 40 3.81 

percentage 0.0 8.1 28.0 39.1 24.8 

2. the registration process frequency 0 10 43 69 39 3.85 

percentage 0.0 6.2 26.7 42.9 24.2 

4. the suitability of conference with regards to 

day and time of year 

frequency 0 6 47 67 41 3.89 

percentage 0.0 3.7 29.2 41.6 25.5 

3. the helpfulness and courteousness of the 

staffs 

frequency 1 6 45 62 47 3.92 

percentage 0.6 3.7 28.0 38.5 29.2 
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D.  How did you first learn about this conference? 
 

 Frequency Percentage 

Conference’s Website   19 11.8 

Conference alerts website 39 24.2 

Personal contact (from your lecturer, college, friend, etc.) 106 65.8 

Other 

‐ from the officers of swu  

‐ mail from CAS 

8 

 

5.0 

 

E. Additional comments:  
 

‐ So great to hear you talk about the performance I never see this performance but I think I 

should see for once time,thank you so much for this knowledge I hope to see thai people love 

their country like you. 

‐ Because I'm come from ASIAN country. Therefore,the staff seem to be looking me like I'm 

comefrom Thailand. So, they program is very good, performent verywell and very kind people 

we come from abroad ,therefore ,we need more concern…sorry…and thank you . Note. The 

keynote speackers are all very good,clever and interesting o much be thank. 

‐ In the break time the music that open are very annoying 

‐ The timing for the survey is wrong we received it between the first nd second lectures on the 

first moring and were asked to return it at lunch on the comeday with 3/4 of the conference still 

to come Because of this , I did not answer the questions for part B. 

‐ การบรรยายมีความคิดสรางสรรคและไดประโยชนมาก 

‐ It was really useful. 
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 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 
 

A. Conference sessions (evaluate only the session that you attend)  

How satisfied were you with….. Not at all 

(1) 

Very little 

(2) 

Some 

what 

(3) 

To a great 

extent 

(4) 

Fully 

(5) 

Mean

1. The length of the conference session frequency 0 1 9 25 18 4.13

percentage 0.0 1.9 17.0 47.2 34.0

2. The content of  the conference session frequency 0 2 9 22 20 4.13

percentage 0.0 3.8 17.0 41.5 37.7

3. The control of time of each presenters  frequency 0 4 7 17 24 4.17

percentage 0.0 7.7 13.5 32.7 46.2

4. The arrangement  of the master of 

ceremony 

frequency 0 2 10 18 20 4.12

percentage 0.0 4.0 20.0 36.0 40.0

 

B.  Poster Presentation 

How satisfied were you with….. Not at all Very little Somewha

t 

To a great 

extent 

Fully Mean

1. The content of the poster presentation frequency 0 2 5 20 19 4.22

percentage 0.0 4.3 10.9 43.5 4.13

2. The location of the poster presentation frequency 0 0 9 15 22 4.28

percentage 0.0 0.0 19.6 32.6 47.8

 

C. Facilities 

How satisfied were you with…..  Not at all Very little Some 

what 

To a great 

extent 

Fully Mean

1. The session rooms frequency 0 2 5 22 24 4.28

percentage 0.0 3.8 9.4 41.5 45.3

2.  The Lunch and snack frequency 1 1 11 19 20 4.08

percentage 1.9 1.9 21.2 36.5 38.5

3. The program logistical arrangements  frequency 0 1 8 22 20 4.20

percentage 0.0 2.0 15.7 43.1 39.2
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D.  Prospect  

1. Do you plan to attend this conference again next time?  
  

 Frequency Percentage 

Yes  42 84.0

No 0 0.0

May be 8 16.0

Total 53 100.0

   

 

2. Would  you recommend this conference to others? 

 Frequency Percentage 

Yes  42 84.0

No 2 4.0

May be 6 12.0

 

G. What other relevance topics would you suggest for future conference in this area? 

- teaching art(art education) 

- core traditional festivals from all Asian countries  

- daily life actives and trends i.e. music ,fashion etc 

- public policy 

- music (Arts),  songs , song marketing , audition  

- semantics, linguistics, sociolinguistic 

- studies on all ASEAN languages+ dominant ASIAN languages 
 

H.  Additional comments:  

- First day of the conference were full of keynote speaker presentation which fully dissussed about 

art,music, I hope next time /year keynote speaker will cover all sections.  

- vegetarian food was not marked. It was just salad & fruits, but fruits were good.  

- The invitation letter should be given 3 months in advance to prepare for scholar.   
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12. ภาพประกอบโครงการ  
โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ 

เรื่อง “The Asian Conference on Arts and Cultures 2013” 
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            (อาจารยสุภัค  มหาวรากร)                       (อาจารยสุภัค  มหาวรากร) 

 รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม  ประธานโครงการ 
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หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 
 1)   แบบรายงานผลการจัดโครงการ  สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดจากเว็บไซตคณะมนุษยศาสตร 

 2) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม 

 3) หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ 

 4) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม 

 5) กําหนดการ  (ถามี) 

 6) คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการดําเนินงาน 

 7) รายชื่อผูเขารวมโครงการ   
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shurrwrm  mfiwmwlyifjiiasfnwi^Tusan fliusaj'uwjpneiFi'f Tvi-a.  16269

VI  PJ5 0519.6.06/^^1 TUVI %% WfliiFlJJ 2556

Ifayfn^wmwli îasfnwtftn'uaan fljusajwEipneifli ^wlrani'jibsmn'inrni'ixmj

'untn6U'lliLia-3 "The Asian Conference on Arts and Cultures 2013" TflEiSTflmbsa-amTOlfiTJ

LiyiLifiiiLtl Îani^lTOn^nnnivifiinvi0njf(n6uni6ailli3J'iaf]ni'Llaej'Uf5iQi3j| iwyiivnwa-sTLmy aaswa-STu

1'jnmil'uS^viviainviiny @unliJeimieii'i^imaflnavn ^̂nm'a â siilmbslOTmirim^fi^a^iisj?

Ln&JinuRailQai'usi'siiTOtil aa^paa-aniJWusnOTa^yvinQviyiaEjpji'UPii'uvî Tiaj tmt.wuejvisfl'ieifl'? 15 tl

("VN.fi.2553 - 2567) 4ia 2 P\  "^hm^i^i\ îî \ i^m^vYiu9\ mviu\ ^lm^^mfiiim^vml'u

@szftwaimwuTuva']@" WLil'uliJ^njjilfsiil'UEJViSFiia^fma "^tn?ivif)TtnQinma?ifn^^n'UQ^aaj;

@uTi^n'j'jwl.tiiKmjenna" ^^nEjetsstay T̂pi's^m'svii.njijajTwiasj^

@UtsIa'O'uanan^niiy ilrrhimi ^a -̂unflnw ueisiwei'ulq ^tJiiisi^maa'uaTfiHfiiPiQ^ifinwnlvmast;

1. qpiIpi'5-3m'3cLlfs;<HJJl^im'3t!TUT?i1^Lia^ "The Asian Conference on Arts and

Cultures 2013" twuvi  13-14 3JVUimj YiM. 2556 ai WVniviEJ'iaEJPii'UPli'UVlilTi^

2. Î(sii^nT5il'5s6a3Ji'!infn'3tn<u'i<Hnli^nan TpiEjHwiJ'asajna^nEJ^nEi^nnLi'U'a'iejlpi'

il<a5iqntl-3i)iJ'3K3jna! "w.pi. 2556 wnejihyat! awu-an<uafn^itfis5n'5sjinjlafn?fvii-3fn'53nw

Hw^LiaKLil-usmi  waw^W6iii,iqmi^n'wil''iiu îsiajfsna^i ôtutu 300,000 unvi

(ennaauuiYifiTu)

3. ^aiiHfiijy'uini^^n'i'sLil'u '̂iLUunn'awIpiii-anii^nfi'iQ'S'n^Pi'u I^iEjH^tnJ'ssiunaî TUTu

300,000 inn (cnmiamjiYifiTu)

wi^mnifialihflfmimamjii  qmistrwaspjoilk

-3Tc2



"The Asian Conference on Arts and Cultures 2013"

(SSAP 2, SSAP 4, SSAP 5)

flinyaaeiRfia-afnjavisfhaei'f 15 tl iJvmvianaafli'Ufii'uvi'aTbai Cw.fl. 2553-2567)

SSAP 2 m'jfrivi'umihmravmri (Flagships)  YinnTma fnfi?a\ fl3JjmT}<5?ma!n?i!nei

nn^ai'unvn^pi'iuT'ai'usmiuaspia'iJBmavi'aj'unfn^iiEj'ul uasmimvoHiuihmnEJ

vmnnnitfwmiflnwissAiiijfliliwfln'fen

SSAP 4 mTwwunfmmtluununflnwuasfrnm '̂uenna

SSAP 5 niTwewunuAsifiiajafi-nltycip (wisdom) 'wa>3uapiu,as!\ piann<3

flQnsjaa^filia^nuuw'uiJgijiifnifiaisjj'U'tfafna^f (vi.fi. 2555 - 2558) tl-suiJ'asunai'w.fi. 2556

ib3i!<uavi5fhsfei<fv] l afn^a^^Q'ijj|^iun'i<3Piriw(,'WQ'w?ij'U'iniii'ui'unniiij<u|liu^i"u

uij'wapneiwfl'MSflcuinvi

iiItUwsmb 1.4 PitusCim'5^ui,fiaa<ul'iJafm3JiilTJ'UTUTiHn^l'u2^pii-36] muunnw

wqStVi 1. ^iuitJ\ Rfinn^ikaK@a^^m îjlR^^ni^^i^iliKmpivi1aiu'i'u'isanfiL̂ 3j3j'in5<u

iilntĴ ssNR 2.1 ai^ni5j2-3Tui^ / ^Tuain^jmnuaswaM'uviFmiJi^'a'Mfajjw

niSiR 3. ^HiJiu'iia '̂uvifiQniJi '̂OQ^Piain^i'j '̂Ml̂ Tuni'jI'wiJ'wiwEJU'wil'u

KsmjflnwuasiiKmj'UTUTonwi.'Hufl'u

RlSlgl 4. 'OTUTU^n^^EJVl'U'lliJl̂ lJiSjlEJ'B'UWJJTO

i\ n\ ? fMfl 2.2 uapiSmiiwwu'w / i.w^uw^Kmj'inmsistn'inTnfi

wiSqr l. n̂wiJijawviRinjĵ ^Eĵ awawvilwfijnn^ ĵjmwyiirî 'u^sjmj'Bnpi

fnTysannTamj (ni'atia'unTiaau/^naiKV-anuQ Êi)

Ifiii^ni^u?insjniin\ nl\ Tj^a!inniniinn?i,1yunn?aa^ti4isi^iJija!^^Pin<w'i<5i JT' n

THT500 ^ i<j?ju^5Q^vn<ifnwnlvia  THT 502 nTsSntn^qEJiawnsivn-a uas; THT 699

iBoj.unwms



vnha<n tmf'uwfl'wa'u

l. vili'nfnmasiviPjWEi

thuvMnn^iiEJufuasQ&JuupiinniflnTsnuasflniS'niJ jJ^f(fi-3a<3i3P'UT'?in^^sjafnnei"

I îEjmvi'uwu.w'UEJVispnawi 15 tl (n.pi.2553 - 2567) H 9 m /nflwnntn'lvmu.as/n'fcn

PisQ'uaan il^w'Ufniucinpi'qĵ a^u.w'UEJvispneî 'fciiPi'aj 3 "ua Iwuri @iia 2 sa SSAP 2  rm

mvi'uwL'OivtJjnavian (Flagships)  vii-arnii^ S-afiiaiifiaiJfniiisi'EJuano?Qw m î'wai'un

vn-3^TUT'aiu5 '̂5JJU.eis;^a'LlJima'wai<unn'i"5i>i j'u| uaj;fn^nnvii!̂ i,ilnvijjnjvianfni^mi^nibn

^smjijcu îpiplfTbn  "oa 4  ^a SSAP 4  nTsww'unpmiJLtl'uuTuninpiuasfmuivl'uanna

uas^fa 5 ^a SSAP 5 m '̂Wftiinu.aKi.aiijaruflcycyn (wisdom) ^a^Sa îaatijRainii l̂ î^

tl'as^uisnfni'UTUTBnpii.nEnmj/n'bnu.as Tswus^iuiviaufispiKTuaan mawaiiJTUfifnniiuas

Cawiia-a/nfî inW'mjiFiaa'uaenna iviaitl'unviuasLtl̂ afneiiifl'unQTnmivijnnvianEjaT^niin

snnwIfinipiinufiniiJay'UPmijf iwytiviiwa-JTUQ^ uaswa-JTUiuimiil'uSwvivignnviany

\ n\ anniieifn^iPi1a^iEJVii^nnnia\^siS^iJidEĴ iJunnnififi^a^flfiinjj|inejimj/i

lajusi'SiilvifJUfi^PisTuaanpialiJ

2.Tflmbssufl

2.1 maiwiniJfi?nniuasOfi iismjjjvnijiwfl en6uî 6anfn'Hnlvi )Wmjmaati?ifnna

2.2 MaMaisma ilrnsm uVmnfm uaemnflfThn Hfntinen^ 'ffaua vipivn^i'um^

I'W'ifn's '5iiJwnn^uanL'Ja iuiiEJiu|tl̂ !ifi<unnitufn?fl'Ufiiii '̂Ej1uCiwviviannvian )

3.wawaPitia-aTfl ^̂m^ (Output)

3.1 an^iimisaCa^is^ijO'a!w^^nwi^a-3finm'Bnfin<yilvi ju,asfii<wn^siT''ua0ri

pinjssj-uwpnapii wvmvim^ffTum'UYi'nta&i iwSaiu^uiufniiia'uawfi^ntjvn^infni

3.2 ansniy "uvii^a @uYmnfm Cawun3n'bn>l f'uiimaT5 f̂aya vipivn l̂urn^

w%i<unmii(,i!jumiiaa'uixfi m^3n<wnQ ÊJ uf1S!m^afinL@UaEJ'Ul.1J'u|aaKln^lma1î yfs)̂ 1U'î JJ2a

vn-3ieBim'3vnTfin

3.3 Qnsin^EJ ijni îsj Ufn^nrm uapi^ mjijw<wwfln<wn u.asiijnflnwnvnlan'lwi.wEJiivi's

wa-5Tuvn <̂annT5 ^jjfi-ann^u.aniTJay'uiiEi'us'iJ^sjaijnn^wn'iifl'umnQ^Ej'luJJwvivifinnviany



4. waarwsiiaVlfmfm (Outcome)

/iifii'on/ntntviyu.fisj/nwiwsTuaan fltusyuwapneiwi avmvijnaEJfli'Ufll'UYi'ntaaj

l̂ fiJU'U'ivii-3'L<um'3Viaj'unni'5Li j'unn'36iai)aasin'ii3^n'a-iQqj iwaunyntvluuinvn-alurnTvifaj'un

^Tuuata^fmyfein *|  Waawftaa^mjna^m^a^viinsj-nuuas&mflnawi^a^Fiiu^

uvnivinayu>asulEJun!Jua EJVi5?neiwfmiii^yQ'u<uvi 8 (vi.pi. 2555-2559)

v
5. wiflQfi (Indicator)

5.1 aisni&I uasCfiwismj^nĵ w^n'wn'aa^finfii'wnfin'tt'i'lviEJU.as/in'wnwsTuaanfaEjasj

80 Sfliiij|i,nEiimjrinTi '̂?jpin'uiin'wnuasTtaiiu5i5iijmsjijnn?'u

5.2 uyiPmjmEftia^aismEj vtiaCaoii'3s;pi''U"U{u^?i^n<wn^)0-3fnFiQ<aifin'W'ilviyuatfn'bn

wsJiuaanl̂ fiiniiwwjj'MLWEiuviiiliJ^sw'U'un'un'BipiaEin-a'uaEJ 2 uvipmu

6. inwnfmjjanils) (Criteria)

7. WEissnsnRnwum? ("asiJTu/ \ bm / \ )

nu/nwus - fvuEnmj vm.pi. 2556

1.mitfumi-nu 18 nu/nwus - 12 Squn -̂u 2556

2."{ruwmu'ufni'Ll̂ Kflu 13 - 14 Smnaru 2556

3.vuaTduasthskS'uwalfwrm 15 dtiuiEj'u - 16 n-sngnRu 2556

4.wwflwnwwainafnTilTii'iJ'Srt 17 ningipiu - 20 nuaiEj-u 2556

8. ficn'uvl̂ niC'uo'i'u

9. wwn^iJiTfl -̂afn?

^3PiisiPi''u'u'a!yipi3n'fcneii'iui '̂0'ifn'wilviEJ

Rwn^niiEjfnpiQinfnwiiviyi.iasfn'bnpis'ruaan



10. naasiaafln'Ofmaj

l.wites'Bim'auwim'u

2.mithimHTU

2.1 vmiikw

2.2tftsnipiflauTu

uvifmu

2.4 qw^manan^fni

2.5wibsmnnfm

3.mKRiJugcaJisiS'UWEi

4.tfufiatnjjwai.'wafm

4.1 il5KWUBfusn^ !̂um5

iwa^EJ-Jiuwafn?

4.2Qm^nsw îuw-

â'aufla^nTsw

Tfii^miiviaUnwavnm

lAwufmeniijuIfî fmiu

RfjwaliJ

4.3unifiuawa

ncusn '̂5ijnT5O îfiius

iviaa '̂iJwamiwnmvi

Tnnrniaasunwaum'5

pifwaliJ

twijjnaw l

W.8. 5.H.

Iwsjnavl 2

n.w.

- :

fj.ft.

@

UJ.EJ. Vl.fl. 2.u.

Iwiinsfvi 4

n.fl. n.ei.



11. t̂bsinomemavNiu'yaVfo'S'Sn'n

w'U'jnEj'L^Q-afnm'ai/nwT.viEjassfn'wi ĴifuaBn  300,000 invi*

fl-jyiEia il)EJAwa1iJii

1. fheiauumi 230,000 unvi

-Hnwaiuuviiuwvi'5-3flUQS<w^ni5an<uvifl'3niJ

(1,000 invi X 200 uyifmu) 200,000 unvi

-fn^auuvitmaflib^Tu (̂ swumuvipifln'ttn)

(mas 90 invi x 4 mi. x io tu x 5 fiu)  18,000 invi

(1,200 invi X 10 n\) 12,000 tnvi

2. finHaaa 58,000 unvi

-Fin^Vi'MnI\ ai.waT'unieiTiawa-5Tu

(2,500 unvi X 20 wa-3iu) 50,000 invi

-HndiEJLanaii 8,000 \ ivi

3.fhansTjOjiJ'iflfi 12,000 invi

-fn^A^liliwdMisvmw'im'Ufni 12,000 invi

v v@SQSJvhi'u  300,000 -unvi

* vi'̂ mRaci'QiQaEil̂ yinniinTS*

12. wavifnfiin^s'lfif'u

12.1 ufipiisjwu'ij'tuviwffln'ttn aiisinQ<?nfn<ynlvi Ju.asFianiniB/npiQ<iBnfn<yilvi jij,as

finwn t̂!QuaBnl4wya<w'5wa-9n'UQq)'L'unn?'iJ<3Si'B3jQeannii^sw'ui'uneanS

12.2 @3w'3swu'Uufiwfln<bn fn^jii6Hnfn<wnlvi?Ju,ssiPian^niiEJ/npiQ' 'ifn'bnlvifJu,fisi



                                                              
 

                                                ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร ์

                                                      ที่ ๗๐/๒๕๕๖ 
        เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ  เรื่อง  “The Asian 

                                         Conference on Arts and Cultures 2013” 
 

                                                            --------------------- 
 

            เพื่อให้การจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ  เรื่อง  “The Asian Conference on Arts and  

Cultures 2013”   ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖   ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย   จึงอาศัย 
อ านาจตามความในมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.  ๒๕๔๑  แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน  ดังนี ้  

 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
       ๑.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์           
 ๒.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       
 ๔.  หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
 ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุธ       โสภวงศ์      
 ๕.  อาจารย์วิรุฬหร์ัตน์       ไฉนงุ้น    
 

     มีหน้าท่ี     ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และอ านวยการให้แก่คณะกรรมการทุกฝ่าย  ก ากับดูแล 
     ให้การด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใว้ 
 

กองบรรณาธิการ 
 ๑.  อาจารย์สุภัค         มหาวรากร   
 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเด่น     บุญปก    
 ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงศ์    อุดมศิลป ์  
 ๔.  อาจารย์มนตร ี        เจียมจรงุยงศ ์  
 ๕.  อาจารยร์ัชนีย์ญา        กลิ่นน้ าหอม   
 ๖.  อาจารย์ห่วน วัน  ฟุก      
 

     มีหน้าท่ี     ก าหนดรูปแบบการจัดท าต้นฉบับบทความ  และพิจารณาจัดท ารปูเล่มบทคัดย่อและเอกสาร 
  หลงัการประชุมวิชาการฉบับสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

         - ๒ -  
 
 

คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิประจ าเล่ม 
 ๑.  ศาสตราจารยก์ุสุมา        รักษมณ ี    
 ๒.  รองศาสตราจารยส์จุิตรา        จงสถิตย์วัฒนา   
 ๓.  รองศาสตราจารยส์ุปาณี        พัดทอง 
  ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ       เวศร์ภาดา 
 ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พสิิทธ์ิ        กอบบญุ 
 

     มีหน้าท่ี    พิจารณาบทความวิชาการ  และวิพากษ์บทความ 
  

คณะกรรมการปฏิบัติงาน 
๑.  อาจารย์สุภัค         มหาวรากร  ประธาน 
๒.  รองศาสตราจารย์จินตนา  พุทธเมตะ  กรรมการ 
๓.  รองศาสตราจารย์นิตยา  สุขเสรีทรัพย ์ กรรมการ 
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเด่น บุญปก   กรรมการ 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มเกียรติ คู่ทวีกุล   กรรมการ 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุวด ี ภู่ประดิษฐ ์ กรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงศ์ อุดมศิลป ์ กรรมการ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ระไพพรรณ เอมชู   กรรมการ 
๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ายวรุณ จ าปาวัลย ์ กรรมการ 

               ๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ิทธิน ี ธรรมชัย   กรรมการ 
               ๑๑.  อาจารยบ์รรพต   ศิริชัย   กรรมการ 
               ๑๒.  อาจารย์อัญชล ี  จันทรเ์สม  กรรมการ 
               ๑๓.  อาจารย์อ าไพ   อ ารุงทรัพย ์ กรรมการ 
               ๑๔.  อาจารย์อาทินันท ์ กาญจนดุล  กรรมการ 
               ๑๕.  อาจารย์รัชนีย์ญา  กลิ่นน้ าหอม  กรรมการ 
               ๑๖.  อาจารย์ธิติวัส   อังกุล   กรรมการ 
               ๑๗.  อาจารย์อึน จอง  โด     กรรมการ 
               ๑๘.  อาจารยอ์ุสาห์ภรณ์  สุขารมณ ์ กรรมการ 
               ๑๙.  อาจารย์มนตร ี  เจียมจรงุยงศ ์ กรรมการ 
               ๒๐.  อาจารย์กนกกร   ตัลยารักษ์  กรรมการ 
               ๒๑.  อาจารย์ภัทร์อร   พิพัฒนกลุ  กรรมการ 
               ๒๒.  อาจารย์นาริฐา   สุขประมาณ  กรรมการ 
               ๒๓.  อาจารย์วุฒิ   จันทรส์ว่าง  กรรมการ 
 



       
             - ๓ -  
 

 
 ๒๔.  อาจารย์จาง  ดาโซล     กรรมการ 
 ๒๕.  นางสาวจรรยวรรณ  จรสัจรูญฤทธ์ิ  กรรมการ 
 ๒๖.  นายนรินทร์วัฒน ์ รัตนมณ ี  กรรมการ 
 ๒๗.  นายยูจิ   ฟูรูฮาชิ   กรรมการ 
 ๒๘.  นางสาวหนึ่งฤทัย  ปานแก้ว  กรรมการ 
 ๒๙.  นางสาวด่าว  ถิ  ลาน  อันห์    กรรมการ 
 ๓๐.  นายเตริ่น  หว่าย  นาม     กรรมการ 
 ๓๑.  นางสาวหยวน  เจิง     กรรมการ 
 ๓๒.  นางสาวหรง  หาน  หลิว    กรรมการ 
 ๓๓.  นายเหลียง  หยู  ฟู     กรรมการ 
 ๓๔.  นางสาวเหล่ย  ซือ     กรรมการ 
 ๓๕.  อาจารย์ห่วนห์  วัน  ฟุก     กรรมการและเลขานุการ 
 ๓๖.  นางสาวสุดาพร   อรุณพูลทรัพย ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓๗.  นางสาวประทุมพร  ดวงเพ็ชร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  มีหน้าท่ี ก าหนดรปูแบบการด าเนินงานของการประชุม  ประสานกับหน่วยงาน  ผู้บรหิาร  คณาจารย ์
 นักวิจัย  นิสิต  นักศึกษา  และบุคลากรในคณะ/ภาควิชาฯ เพื่อให้มสี่วนร่วมในการจัดการประชุม 
 ประสานงานเชิญผูท้รงคุณวุฒิ (Reader)  ผู้วิพากษ์บทความ  และองค์ปาฐก 

 

คณะกรรมการฝา่ยจัดท าเอกสารการประกอบการประชุม 
๑.  อาจารย์รัชนีย์ญา  กลิ่นน้ าหอม  ประธาน 
๒.  รองศาสตราจารย์นิตยา  สุขเสรีทรัพย ์ กรรมการ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเด่น บุญปก   กรรมการ 
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มเกียรติ คู่ทวีกุล   กรรมการ 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุวด ี ภู่ประดิษฐ ์ กรรมการ 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงศ์ อุดมศิลป ์ กรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ระไพพรรณ เอมชู   กรรมการ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ายวรุณ จ าปาวัลย ์ กรรมการ 
๙.  อาจารย์สุภัค   มหาวรากร  กรรมการ 

               ๑๐.  อาจารย์มนตร ี  เจียมจรงุยงศ ์ กรรมการ 
               ๑๑.  อาจารย์อุสาห์ภรณ์  สุขารมณ ์  กรรมการ 
               ๑๒.  นายนรินทร์วัฒน์  รัตนมณ ี  กรรมการ 
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               ๑๓.  อาจารย์ห่วนห์  วัน  ฟุก     กรรมการและเลขานุการ 
               ๑๔.  นางสาวสุดาพร   อรุณพูลทรัพย ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
               ๑๕.  นางสาวประทุมพร  ดวงเพ็ชร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

        มีหน้าท่ี  จัดพิมพ์หนงัสอื  และเอกสารประกอบการประชุม 
        

คณะกรรมการฝา่ยประชาสมัพันธ์  
๑.  อาจารยธิ์ติวัส   อังกุล   ประธาน 
๒.  อาจารย์นาริฐา   สุขประมาณ  กรรมการ 
๓.  อาจารยจ์าง  ดาโซล     กรรมการ 
๔.  นางสาวจรรยวรรณ  จรสัจรูญฤทธ์ิ  กรรมการ 
๕.  นายนรินทร์วัฒน ์ รัตนมณ ี  กรรมการ 
๖.  นางสาวหนึ่งฤทัย  ปานแก้ว  กรรมการ 
๗.  อาจารย์กนกกร   ตัลยารักษ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

        มีหน้าท่ี  จัดท าและส่งเอกสารและป้ายประชาสัมพันธ์  โปสเตอร์  ป้ายต้อนรับภายในและภายนอก 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประชาสัมพันธ์ข่าวทางสื่อต่างๆ  ประสานงานประชาสมัพันธ์ 
   การประชุมวิชาการกับหน่วยงานภายนอก  จัดท า Website โครงการ  พรอ้มทัง้ประสานงาน 
   ประชาสัมพันธ์ทาง Website ของคณะ และมหาวิทยาลัย  เข้าร่วมต้อนรบัคณะผูท้รงคุณวุฒิ 
   และผู้เข้าร่วมประชุม  และงานอื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 

คณะกรรมการฝา่ยลงทะเบียนและต้อนรับ 
๑. อาจารย์อาทินันท ์  กาญจนดุล  ประธาน 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สทิธินี  ธรรมชัย   กรรมการ 
๓. อาจารย์กนกกร   ตัลยารักษ์  กรรมการ 
๔. อาจารย์ภัทร์อร   พิพัฒนกลุ  กรรมการ 
๕. อาจารย์อ าไพ   อ ารุงทรัพย ์ กรรมการ 
๖. นางสาวหยวน   เจิง     กรรมการ 
๗. นางสาวหรง  หาน  หลิว     กรรมการ 
๘. นางสาวเหล่ย  ซือ     กรรมการ 
๙. อาจารยร์ัชนีย์ญา   กลิ่นน้ าหอม  กรรมการและเลขานุการ 

 

         มีหน้าท่ี   จัดรูปแบบการรบัลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารรับลงทะเบียน  จัดท าวุฒบิัตรส าหรับ 
   ผู้เข้าร่วมประชุม  เกบ็ค่าลงทะเบียนและออกใบเสรจ็ค่าลงทะเบียนแก่ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
   ประสานงานและตอ้นรบัองค์ปาฐกและผู้วิพากษ์บทความ  นับตั้งแต่ก่อนการด าเนิน 
   โครงการจนถึงสิ้นสุดการด าเนินโครงการ 
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คณะกรรมการฝา่ยสถานท่ี  สื่อโสตทัศนูปกรณ์  และบนัทึกเทปวีดิทัศน์ 
 ๑.  อาจารยห์่วนห์  วัน  ฟุก     ประธาน 
 ๒.  อาจารย์วุฒ ิ  จันทรส์ว่าง  กรรมการ 
 ๓.  นายชาญ   บุนนาค   กรรมการ 
  ๔.  นายนันตวรรธน์   กันยาทอง  กรรมการ 
 ๕.  นายเจนจบ   สุขแสงประสิทธ์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
  

        มีหน้าท่ี    ด าเนินการจัดเตรียมด้านสถานที่ในการด าเนินงาน  เช่น  อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่  ป้ายโฟม 
   และอุปกรณ์ประกอบการบรรยาย  จัดเตรียมและประสานงานการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
   การบันทึกภาพน่ิง  วีดิทัศน์  และควบคุมเสียงของแตล่ะพื้นที่ที่มีกจิกรรม  ประสานงาน 
   การติดป้ายประชาสัมพันธ์  ติดต่อวิทยุสื่อสารส าหรับกรรมการด าเนินงาน  ตกแต่งสถานที่ 
   ให้เรียบร้อยสวยงาม 
              

คณะกรรมการฝา่ยพิธีการ  
 ๑.  อาจารยบ์รรพต   ศิริชัย   ประธาน     
 ๒.  อาจารยร์ัชนีย์ญา  กลิ่นน้ าหอม  กรรมการ 
 ๓.  อาจารย์มนตร ี  เจียมจรงุยงศ ์ กรรมการ 
 ๔.  อาจารย์อัญชล ี  จันทรเ์สม  กรรมการ 
 ๕.  นางสาวด่าว  ถิ  ลาน  อันห์    กรรมการ 
 ๖.  นายเตริ่น  หว่าย  นาม     กรรมการ 
 ๗.  อาจารยอ์ึน  จอง  โด     กรรมการและเลขานุการ 
 

        มีหน้าท่ี  ด าเนินการด้านพิธีการให้เป็นไปตามก าหนดการ  เป็นพิธีกรด าเนินรายการ  พิธีกรประจ ากลุ่ม 
   จัดเตรียมก าหนดการ  ค ากล่าวเปิด – ปิดงาน  และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝา่ยติดต่อประสานงานตา่งประเทศ 
๑. อาจารย์มนตร ี  เจียมจรงุยงศ ์ ประธาน 
๒. รองศาสตราจารย์จินตนา  พุทธเมตะ  กรรมการ 
๓. อาจารยห์่วนห์  วัน  ฟุก     กรรมการ 
๔. อาจารยจ์าง  ดาโซล     กรรมการ 
๕. นายเหลียง  หยู  ฟู     กรรมการ 
๖. อาจารย์อาทินันท ์  กาญจนดุล  กรรมการและเลขานุการ 

 

         มีหน้าท่ี   ประสานงานและต้อนรบั  นับตั้งแต่ก่อนการด าเนินโครงการจนถึงสิ้นสุดการด าเนิน 
   โครงการ 
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คณะกรรมการฝา่ยการเงินและพัสด ุ

๑. อาจารยส์ุภัค   มหาวรากร  ประธาน 
๒. นายอาคม   ธูปสุวรรณ  กรรมการ 
๓. นางสาวชุลีรัตน์   สุนทรรัตน์  กรรมการ 
๔.  นางปิยกานต ์  ศรีพรสวรรค์  กรรมการและเลขานุการ  
    

         มีหน้าท่ี    รับผิดชอบการเบิกจ่าย  และสง่เอกสารเบิกจ่ายโครงการ  การจัดซื้อวัสดุอปุกรณ์ 
    ในโครงการ  และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝา่ยติดตามและประเมินผล 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงศ์ อุดมศิลป ์ ประธาน 
๒. อาจารย์ธิติวัส   อังกุล   กรรมการ 
๓. อาจารยภั์ทร์อร   พิพัฒนกลุ  กรรมการ 
๔. นางไพรัตน์   ไม้แก้ว   กรรมการ 
๕. นางสาวจรรยวรรณ  จรสัจรูญฤทธ์ิ  กรรมการ 
๖. นายนรินทร์วัฒน ์  รัตนมณ ี  กรรมการ 
๗. นางสาวหนึง่ฤทัย   ปานแก้ว  กรรมการ 
๘. อาจารย์กนกกร   ตัลยารักษ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

          มีหน้าท่ี   ท าการประเมินผล  วิเคราะห์  ประมวลผล  สรุปโครงการ  และเขียนรายงานเสนอต่อ 
                       มหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และงานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
   

คณะกรรมการฝา่ยอาหาร  เครื่องดื่ม  และของท่ีระลึก 
๑. อาจารย์อ าไพ   อ ารุงทรัพย ์ ประธาน 
๒. นางไพรัตน์   ไม้แก้ว   กรรมการ 
๓. นางสาวสุดาพร   อรุณพูลทรัพย ์ กรรมการ 
๔. นางส าราญ   พงษ์พัฒน ์ กรรมการ 
๕. นางสุภาณี   หาบ้านแท่น  กรรมการ 
๖. นางสาวหนูพวน   เอี่ยมกลาง  กรรมการ 
๗. นางสาวประทุมพร  ดวงเพ็ชร  กรรมการและเลขานุการ 

  

         มีหน้าท่ี   จัดเตรียมอาหาร  เครื่องดืม่  และของทีร่ะลึกแก่องค์ปาฐก และผูท้รงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงาน 
                      ดูแลและอ านวยความสะดวกแก่ผูท้ี่มาร่วมงาน 
 
 
 



 
                                                            - ๗ - 
 
คณะกรรมการฝา่ยยานพาหนะ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเด่น บุญปก   ประธาน 
๒. นายสมศักดิ ์  ประจง   กรรมการ 
๓. นางปวีณา   สีทอง   กรรมการและเลขานุการ 

 

           มีหน้าท่ี   รับผิดชอบรถรับ-ส่งองค์ปาฐก  และติดต่อสถานที่จอดรถใหก้ับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
 
          สั่ง  ณ  วันที่   ๘   มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๖                                                                      

                       
                   (อาจารย์วาณี   อรรจนส์าธิต) 
                                                                     คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์

  
 




