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สารผูอ้าํนวยการ 

 

รายงานประจําปี  สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ 2558   จดัทําขึน้เพื่อรวบรวมขอ้มลูการดาํเนินงานของสถาบนัไทย

ศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 ได้แก่ ฐานข้อมูล

ไทย–ไทศกึษา วารสารและสิง่พมิพไ์ทย–ไทศกึษา รายการวทิยสุถาบนัไทยศกึษา 

เวป็ไซต์สถาบนัไทยศกึษา การจดัสมัมนา/บรรยาย/ประชุมวชิาการ สื่อความรูใ้น

รูป  e-book และ VDO Streaming โครงการพัฒ นาปรับปรุงคุณ ภาพการ

ดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองและงานประกนัคุณภาพ (KAIZEN) การสรา้งเครอืข่าย

ระดบัภูมภิาคและนานาชาติ และโครงการววิฒัน์ไทยศึกษานานาชาติเพื่อการ

พฒันาสงัคมไทย  

ในรอบปีงบประมาณน้ี สถาบันไทยศึกษา ได้มุ่งเน้นการจดักิจกรรม

วชิาการร่วมกบัสถาบนัวชิาการและวจิยัต่างๆ เพื่อพฒันาและขยายเครอืขา่ยวจิยั

และวิชาการด้านไทยศึกษาไปยงัส่วนภูมิภาคต่างๆ อาทิ การประชุมวิชาการ

นานาชาติ  Thailand International Conference on Tea 2014: Trend, Trade, 

and Tradition  (5-8 พฤศจกิายน 2557) ร่วมกบัสถาบนัชา มหาวทิยาลยัแม่ฟ้า

หลวง จ.เชยีงราย การประชุมวชิาการระดบัชาต ิพลงัและพลวตัของวฒันธรรม

ล้านนา  (30 มกราคม 2558) ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ลาํปาง 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ วิถีแห่งความสุขชุมชน (18-19 มถุินายน 2558) 

ร่วมกบัคณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร ซึ่งความร่วมมอืที่เกดิขึน้อย่าง

เขม้แขง็น้ี จกันําไปสู่การพฒันาองคค์วามรูด้า้นไทยศกึษาอยา่งยัง่ยนืสบืไป 
 

  

 

(รองศาสตราจารย ์ดร.สจิุตรา  จงสถิตยว์ฒันา) 

ผูอ้ํานวยการสถาบนัไทยศกึษา 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  



สารบญั 
ข้อมลูพืน้ฐาน สถาบนัไทยศึกษา 

ปรญัชา / ปณธิาน / อตัลกัษณ์  06  

วสิยัทศัน์ / พนัธกจิ  07 

วตัถุประสงค ์ 08 

ประวตัคิวามเป็นมา  09 

โครงสรา้งการบรหิารงาน  10 

คณะกรรมการบรหิารสถาบนัไทยศกึษา  11 

คณะผูบ้รหิาร  12 

บุคลากร  13 

 

สรปุผลการดาํเนินงาน รอบปีงบประมาณ 2558 
1. วารสารและสิง่พมิพไ์ทย–ไทศกึษา  15 

2. ฐานขอ้มลูไทย–ไทศกึษา  19 

3. รายการวทิยสุถาบนัไทยศกึษา  19 

4. เวบ็ไซตส์ถาบนัไทยศกึษา  21 

5. การจดัสมัมนา/บรรยาย/ประชมุวชิาการ  21 

6. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์(e-book)  24 

7. สือ่การเรยีนวดิทีศัน์ไทย–ไทศกึษา  24 

8. การพฒันาปรบัปรงุคุณภาพการดาํเนนิงานอยา่งต่อเนื่อง   

และงานประกนัคุณภาพ  25 

9. การสรา้งเครอืขา่ยระดบัภมูภิาคและนานาชาต ิ 26 

10. โครงการววิฒัน์ไทยศกึษานานาชาตเิพือ่การพฒันาสงัคมไทย  28 

๑ 
๒ 



 

 

 

 

 

 

ข้อมลูพืน้ฐาน 
สถาบนัไทยศึกษา 
  

๑ 
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ปรชัญา 
สถาบนัไทยศกึษา เป็นแหล่งความรูด้า้นไทยศกึษา 

ของสงัคมไทยและสงัคมโลก 
 

ปณิธาน 
สถาบนัไทยศกึษา เป็นแหล่งอา้งองิสนบัสนุนและสรา้งนโยบาย

วจิยัสงัคมและวฒันธรรมไทยเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

 

อตัลกัษณ์ 
สถาบนัไทยศกึษา มุง่สรา้งและเผยแพรอ่งคค์วามรู ้

ไทยศกึษาในเชงิบรูณาการ 
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วิสยัทศัน์ 
1. สถาบนัไทยศกึษามนีโยบายมุง่สูค่วามเป็นเลศิดา้นการสรา้งองคค์วามรูแ้ละ

งานวจิยัไทย-ไทศกึษาทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

2. สถาบนัไทยศกึษามนีโยบายสรา้งเครอืขา่ยไทย - ไทศกึษา  โดยมุง่ใหเ้กดิการ

ประสานงาน รวมทัง้แลกเปลีย่นองคค์วามรู ้  เพือ่สรา้งสรรคว์งวชิาการไทย - ไท

ศกึษาในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

3. สถาบนัไทยศกึษามุง่พฒันาศูนยข์อ้มลูไทยศกึษาใหเ้ป็นแหลง่คน้ควา้ขอ้มลูไทย – 

ไทศกึษา  เพือ่สรา้งประโยชน์ต่อการวจิยั   รวมทัง้ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

เผยแพรอ่งคค์วามรูสู้ส่งัคม 

4. สถาบนัไทยศกึษามุง่สบืสาน  บาํรุงรกัษาภมูปัิญญาไทยดา้นต่างๆ  เพือ่เอือ้

ประโยชน์แก่สงัคมไทยและสงัคมโลก 

 

พนัธกิจ 
1. ศกึษาและวจิยัดา้นไทย - ไทศกึษาในเชงิบรูณาการ 

2. เป็นแหลง่เผยแพรผ่ลงานวจิยัและความรูใ้นระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

3. สรา้งเครอืขา่ยไทย-ไทศกึษานานาชาตทิีจ่ะประสานองคค์วามรูเ้พือ่การพฒันา

สงัคมไทยอยา่งยัง่ยนื 
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วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่พฒันาใหส้ถาบนัไทยศกึษาเป็นสถาบนัวจิยัทีเ่ป็นจุดเดน่ของจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัในฐานะสถาบนัวจิยัทางมนุษยศาสตร ์  โดยมุง่บรหิารจดัการ

เผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้นไทยศกึษาทีม่อียูใ่นจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและใน

ประเทศไทยออกสูส่งัคมในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

2. แสวงหาความรว่มมอืและการยอมรบัทัง้จากภาครฐัและภาคเอกชน รวมถงึใน

ระดบันานาชาตทิีจ่ะมสีว่นรว่มในการสรา้งเกยีรตภิมูขิอง ความเป็นไทย ในเชงิ

บรูณาการอยา่งสรา้งสรรคเ์พือ่สถาปนาความเป็นสถาบนัวจิยัทีส่รา้งงานวจิยัเพือ่

ชว่ยกําหนด นโยบายของชาต ิ

3. เพือ่มุง่ใชน้โยบายเชงิรุกในการสรา้งภาพลกัษณ์เชงิบวกใหแ้ก่จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัและแก่ประเทศชาต ิเพือ่ชว่ยขบัเคลื่อนใหจุ้ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

เป็นมหาวทิยาลยัวจิยัระดบัโลก 

4. เพือ่มุง่เผยแพรอ่งคค์วามรูไ้ทยศกึษาในโลกไรพ้รมแดน ผา่นระบบเครอืขา่ย

สื่อสารดว้ยวทิยาการและเทคโนโลยสีมยัใหม ่
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ประวติัความเป็นมา 
สถาบนัไทยศกึษาก่อตัง้ขึน้ใน พ.ศ. 2518 ในนาม “โครงการไทยศกึษา” 

ขึน้อยูก่บัฝ่ายวชิาการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยในชว่งเวลาหน่ึงไดโ้อนเป็นสว่น

หน่ึงของสถาบนัวจิยัสงัคม ก่อนไดโ้อนกลบัเขา้สงักดัฝ่ายวชิาการอกีครัง้หน่ึงใน พ.ศ. 

2528 และเปลีย่นชื่อเป็น “สถาบนัไทยศกึษา” ต่อมาใน พ.ศ. 2533 สถาบนัไทยศกึษา

ไดย้า้ยไปสงักดัฝ่ายวจิยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ภายใตก้ารกํากบัดแูลของสว่น

สง่เสรมิและพฒันาวจิยั สาํนกับรหิารวชิาการ จนกระทัง่ใน พ.ศ. 2553 จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัไดป้รบัโครงสรา้งหน่วยงาน โดยมปีระกาศในราชกจิจานุเบกษา วนัที ่1 

กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2553 ยกสถานะของสถาบนัไทยศกึษาเป็นสถาบนัวจิยั ลาํดบัที ่9 

ของมหาวทิยาลยั มพีนัธกจิหลกัสาํคญั 3 ประการ ประการแรก ศกึษาและวจิยัดา้น

ไทย-ไทศกึษาในเชงิบรูณาการ ประการทีส่อง เป็นแหลง่เผยแพรผ่ลงานวจิยัและ

ความรูใ้นระดบัชาตแิละนานาชาต ิและประการทีส่ามสรา้งเครอืขา่ยไทย-ไทศกึษา

นานาชาตทิีจ่ะประสานองคค์วามรูเ้พือ่การพฒันาสงัคมไทยอยา่งยัง่ยนื 
 

 

ลาํดบัผูอ้าํนวยการ 
วาระการดาํรงตาํแหน่ง รายนามผูอ้าํนวยการ 

พ.ศ. 2518 – 2521 ศาสตราจารย ์วลิาสวงศ ์พงศะบุตร 

พ.ศ. 2522 – 2523 ศาสตราจารย ์ดร. ปิยนาถ บุนนาค 

พ.ศ. 2524 – 2532 ศาสตราจารย ์ดร. เพญ็ศร ีดุ๊ก   

พ.ศ. 2532 – 2538 รองศาสตราจารย ์ดร.ประคอง นิมมานเหมนิท ์

พ.ศ. 2538 – 2542 รองศาสตราจารย ์ดร.ธรีะพนัธ ์เหลอืงทองคาํ      

พ.ศ. 2543 – 2546 รองศาสตราจารย ์ดร.อมรา ประสทิธิร์ฐัสนิธุ ์  

พ.ศ. 2547 – 2550 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ตรศีลิป์ บุญขจร   

พ.ศ. 2551 – ปัจจบุนั รองศาสตราจารย ์ดร.สุจติรา จงสถติยว์ฒันา      
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โครงสรา้งการบริหารส่วนงาน 
 

 

 
 

  

ผูอ้าํนวยการ 

สถาบนัไทยศึกษา 

รองผูอ้าํนวยการฯ  

ฝ่ายบริหาร  

รองผูอ้าํนวยการฯ  

ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ ์

รองผูอ้าํนวยการฯ  

ฝ่ายวิจยั 

คณะกรรมการบรหิาร 

สถาบนัไทยศกึษา 

คณะกรรมการ 

ประกนัคุณภาพ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบรหิาร 

    

งานบรหิารและธุรการ งานบรกิารวชิาการและการวจิยั 

แผน / งบประมาณ 

พสัดุ / การเงนิ 

ธุรการ / บุคคล 

นกัวจิยั 

ศนูยข์อ้มลูไทยศกึษา 

โครงการ ENITS 
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คณะกรรมการบริหารสถาบนัไทยศึกษา  
(ณ ปีงบประมาณ 2557) 
 

1.  ผูอ้ํานวยการสถาบนัไทยศกึษา    ประธานกรรมการ 

    (รองศาสตราจารย ์ดร. สุจติรา จงสถติยว์ฒันา) 

2.  รองศาสตราจารย ์ดร. สุเนตร ชุตนิธรานนท ์  กรรมการ 

3.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประพจน์ อศัววริฬุหการ  กรรมการ 

4.  รองศาสตราจารย ์ดร. ศุภกรณ์ ดษิฐพนัธุ ์  กรรมการ 

5. รองผูอ้ํานวยการสถาบนัไทยศกึษา ฝ่ายบรหิาร  กรรมการ 

    (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อาทติย ์ทองทกัษ์) 

6. รองผูอ้ํานวยการสถาบนัไทยศกึษา ฝ่ายบรหิาร  กรรมการ 

    (อาจารย ์ดร. เปรม   สวนสมทุร) 

7. รองผูอ้ํานวยการสถาบนัไทยศกึษา ฝ่ายวเิทศสมัพนัธ ์ กรรมการ 

    (ผูช่้วยศาสตราจารยฤ์ทธริงค ์จวิากานนท)์ 

8.  นางสาวรุง่อรณุ   กุลธาํรง    กรรมการ 

9. นายปัญญา เลศิสุขประเสรฐิ    เลขานุการ 
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คณะผูบ้ริหาร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รองศาสตราจารย ์ดร. 

สจิุตรา จงสถิตยว์ฒันา 
ผูอ้าํนวยการ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. 

อาทิตย ์ทองทกัษ์ 
รองผูอ้าํนวยการ ฝ่ายบริหาร 

อาจารย ์ดร. 

เปรม สวนสมุทร 
รองผูอ้าํนวยการ ฝ่ายบริหาร 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ฤทธิรงค ์จิวากานนท ์
รองผูอ้าํนวยการ ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ ์
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บคุลากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหารและธรุการ 
 

นายปัญญา เลศิสขุประเสรฐิ 

 ผูอ้ํานวยการฝ่ายบรหิาร 
 

นางจนัทพิย ์จาํปาทพิยง์าม 

 เจา้หน้าทีฝ่่ายบรหิาร 
 

นายณฐัวิุฒ ิแสงทศัน์ 

 เจา้หน้าทีฝ่่ายการพสัดุ 
   

  

 

งานบริการวิชาการและการวิจยั 

นางสาวรุง่อรณุ กุลธาํรง 
นกัวจิยั 

 

นางสาวรชันีกร รชัตกรตระกลู 
นกัวจิยั 

 

นางวาสนา ขนัชนะ 
บรรณารกัษ์ชํานาญการ 
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1. วารสารและส่ิงพิมพไ์ทย–ไทศึกษา 

1.1 จดหมายข่าว “สารไทยศึกษา” 
สิง่พมิพส์าํหรบัการประชาสมัพนัธข์่าวสาร และการประชาสมัพนัธก์จิกรรมต่างๆของ

สถาบนั ตลอดจนเกรด็ความรูท้างดา้นไทยศกึษา โดยในปีงบประมาณ 2558 ไดม้กีารตพีมิพ์

จาํนวน 4 ฉบบั ดงัน้ี  

 
ปีท่ี 16 ฉบบัท่ี 1 (ตลุาคม – ธนัวาคม 2557) 

 
 

ปีท่ี 16 ฉบบัท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม 2558) 

 

ปีท่ี 16 ฉบบัท่ี 3 (เมษายน – มิถนุายน 2558) 

 

ปีท่ี 16 ฉบบัท่ี 4 (กรกฎาคม – กนัยายน 2558) 
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1.2 วารสารไทยศึกษา  

วารสารวชิาการเพื่อเผยแพร่บทความวจิยัดา้นไทยศกึษา ออกฉบบัแรกในปี 2548 โดย

ปัจจบุนัวารสารไทยศกึษารวมอยูใ่นฐานขอ้มลูวารสารของศูนยด์ชันีและการอา้งองิวารสารไทย 

(Thai Journal Citation Index Center: TCI) ซึง่แสดงถงึมาตรฐานของวารสารวชิาการใน

ระดบัชาต ิโดยในปีงบประมาณ 2558 ไดม้กีารตพีมิพจ์าํนวน 2 ฉบบั ดงัน้ี  

 

ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1 (กมุภาพนัธ ์– กรกฎาคม 2557) 

 

บทความ: 

1) ทุกข ์เหตุแห่งทุกข ์และหนทางพน้ทุกขต์ามแนวคดิพทุธศาสนาระดบั

โลกยิะในบทละครนอกเรื่อง สงัขท์อง และคาว ี/ พชัรนิทร ์บรูณะกร 

2) การสรา้งสรรคช์าดกเรื่องพระมหาชนกในรปูแบบการต์ูนโทรทศัน์ / 

สภุคั มหาวรากร และ พฤทธิ ์ศภุเศรษฐศริ ิ

3) จาก "ชาดก" สู ่"เพลง": การรบัรูค้วามหมายและบทบาทของสือ่ / นิธอิร 

พรอาํไพสกุล 

4) ดอกไมว้จิติร: มรดกศลิปวฒันธรรมในงานช่างสบิหมูส่มยักรุง

รตันโกสนิทร ์/ รุ่งอรุณ กุลธาํรง 

แนะนําหนังสือ: 

“เมอืงหนองหารหลวง และภูพานมหาวนาส”ี / อภลิกัษณ์ เกษมผลกลู 

 

ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 (สิงหาคม 2557 – มกราคม 2558) 

 

บทความ: 

1) บทบาทของพระสงฆ ์สามเณรกบังานช่างสบิหมู่สมยักรุงรตันโกสนิทร ์/ 

รุ่งอรุณ กุลธาํรง 

2) บทพากย-์เจรจาหนงัใหญ่วดับางดอน จงัหวดัระยอง: มรดกวรรณคดี

การแสดของชาวบา้น / รตันพล ชื่นคา้ 

3) ภูมปัิญญา "ผา้ไหมแพรวาผูไ้ทบา้นโพน": พลวตัและการปรบัตวั / 

นิตยา วรรณกตีร ์

4) ผา้ยอ้มคราม: การทาํวฒันธรรมใหก้ลายเป็นสนิคา้ในกระแส

โลกาภวิฒัน์ / ดนยั ชาทพิฮด 

5) พลวตัทางพหุสงัคมและพหวุฒันธรรมของผูค้นในเกาะลนัตา จงัหวดั

กระบี ่พ.ศ. 2522 -2553 / พรชยั นาคสทีอง และ อนินทร ์พุฒโิชต ิ

6) ความเป็นชายในมทันะพาธา / พรรณราย ชาญหริญั 

แนะนําหนังสือ: 

“จกัรวาฬทปีนี: ลกัษณะเด่น ภูมปัิญญา และคุณค่า” / อาทติย ์ชรีวณิชยกุ์ล 
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1.3 วารสารนานาชาติไทยศึกษา  

     (Rian Thai : International Journal of Thai Studies) 

วารสารวชิาการเพือ่เผยแพร่บทความวจิยัไทยศกึษาไปสู่ระดบันานาชาต ิออกฉบบัแรก

ในปี 2551 ซึง่ไดต้พีมิพบ์ทความภาษาองักฤษจากอาจารย ์นกัวจิยั และนกัศกึษา ทัง้ไทยและ

ต่างชาต ิซึง่มกีารกลัน่กรองจากผูท้รงคุณวุฒเิพื่อใหไ้ดผ้ลงานวจิยัทีม่มีาตรฐานระดบัสากล โดย

ในปีงบประมาณ 2558 ไดม้กีารตพีมิพจ์าํนวน 1 ฉบบั ดงัน้ี 

 

ฉบบัท่ี 8/2015 

 

CONTENTS 

1) Akha Souvenir Sellers in Thailand's Urban Tourist Areas: Social, 

Economic, and Political Structures / Alexander Trupp 

2) Thai 16mm Cinema: The Rise of a Popular Cinematic Culture in 

Thailand from 1945 to 1970 / Aliosha Herrera 

3) The Map that Christmas Carols Made: A Case of Musical 

Appropriation and Application in a Karen Village / Benjamin Fairfield 

4) "Snake Without Poison?": (Re)Negotiating Hybrid Masculinities in 

Thailand / Daniel Whitehouse 

5) Educational Environments of Children with Disabillities in Greater 

Bangkok: Barriers and Facilitators in a Transiting Urban Area 

Selected Findings from a Cross-Cultural Perspective on Society and 

Culture / Michelle Proyer 

6) The Chinese Vegatarian Festival in Bangkok's Chinatown: A 

Space for Presenting Cultural Identity of Chineseness in 

Contemporary Thai Society / Narut Kupthanaroj 

7) Dharma on the Rise: Lay Buddhist Associations and the Traffic in 

Meditation in Contemporary Thailand / Prakirati Satasut 

8) Japan's Cultural Diplomacy: Influence on Thai Society / Saikaew 

Thipakorn 

9) The Bodhisattva Avalokitesvara in Thai-Malay Peninsula and 

Western Indonesia: The Early Development of Buddhist Imagery in 

Insular Southeast Asia / Sofia Sundstrom 

10) Phra Upakhut Midnight Almsgiving Ritual: The Reproduction of a 

Northern Thai Ritual in Central Thailand / Watcharaporn Distapan 
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1.4 วารสารฉบบัพิเศษ / หนังสือวิชาการ  

สถาบนัไทยศกึษา จดัทาํสิง่พมิพอ์ื่นๆ เพื่อเผยแพรง่านวชิาการไทยศกึษาทัง้ในรปูแบบ

ของหนงัสอืวชิาการ บรรณนิทศัน์ และวารสารฉบบัพเิศษ โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้

ดาํเนินการจดัทาํสิง่พมิพพ์เิศษ จาํนวน 1 เล่ม ดงัน้ี 
 

ผา้ทอในวิถีชีวิตไทย-ไท 

 

บรรณาธกิาร: ปฐม หงษ์สวุรรณ 
 

หนงัสอืรวมบทความวจิยัจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเรื่อง ผา้ทอใน

วถิชีวีติไทย-ไท เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรสีวรนิทริา บรมราชเทว ี 

พระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ ในโอกาสทีอ่งคก์ารยเูนสโกประกาศยกย่องใหเ้ป็น

บุคคลสาํคญัของโลกในวาระครบ 150 ปี พระราชสมภพ ระหว่างวนัที ่20-

21 มถุินายน 2558 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชาออคดิ จงัหวดั

ขอนแก่น เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกจิ รวมถงึความรูเ้รื่องผา้และการทอ

ผา้ไทย-ไทไปสูส่งัคมวงกวา้ง 

 

 

2. ฐานข้อมูลไทย–ไทศึกษา 
สถาบนัไทยศกึษาไดจ้ดัทาํฐานขอ้มลูดา้นไทย-ไทศกึษา เพื่อเป็นแหล่งอา้งองิขอ้มลู

สาํหรบัการคน้ควา้วจิยั ซึง่สถาบนัฯ ไดม้กีารปรบัปรงุและพฒันาขอ้มลู ตลอดจนการสรา้ง

ฐานขอ้มลูใหม่ๆ  มาอยา่งต่อเน่ือง ผูท้ีส่นใจสามารถใชฐ้านขอ้มลูไทยศกึษาผ่านเวบ็ไซตข์อง

สถาบนั (www.thaistudies.chula.ac.th) โดยในปีงบประมาณ 2558 ไดด้าํเนินการปรบัปรงุ/

จดัทําฐานขอ้มลู จาํนวน 4 ฐาน ดงัน้ี 

(1) ฐานขอ้มลูบรรณานิทศัน์ช่างสบิหมูใ่นรชักาลปัจจบุนั 

(2) ฐานขอ้มลูชุดความรูช่้างสบิหมู ่เรือ่งความคดิ ความเชื่อ ความศรทัธากบัช่างสบิหมู่

สมยักรุงรตันโกสนิทร ์

(3) ฐานขอ้มลูบรรณานิทศัน์สิง่พมิพท์ีเ่กีย่วกบัเครือ่งดนตรไีทย 4 ภาค 

(4) ฐานขอ้มลูบรรณานิทศัน์การศกึษาสมนุไพรในภาคกลาง 
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3. รายการวิทยสุถาบนัไทยศึกษา 
 มเีน้ือหารายการเกีย่วกบัความรูด้า้นความเป็นไทยในประเดน็ต่างๆ ซึง่ออกอากาศทาง

สถานีวทิยุจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทุกวนัอาทติย ์เวลา 10.00 – 10.30 น. ปีละ 52 ครัง้ โดย

บทวทิยขุองรายการน้ี จะนํามาเผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องสถาบนั เพื่อเพิม่ช่องทางการเผยแพร่

ความรูอ้อกสู่สงัคมวงกวา้ง โดยในปีงบประมาณ 2558 มรีายละเอยีดเน้ือหารายการ ดงัน้ี 

 

วิทยากร วนั/เดือน/ปี หวัข้อ 

อ. ดร. ดินาร ์ บุญธรรม 5 ตุลาคม 2557 ปลารา้ปลาจ่อม 

 12 ตุลาคม 2557 กฐนิของคนไทยยุคใหม ่

 19 ตุลาคม 2557 ความสาํคญัของพระมณเฑยีรธรรม 

 26 ตุลาคม 2557 กลว้ยพนัธุห์ายากของไทย 

 2 พฤศจกิายน 2557 ความสาํคญัของปรสัภาลยั 

 9 พฤศจกิายน 2557 กลองมโหระทกึ 

 16 พฤศจกิายน 2557 แป้งอติาลใีนอาหารไทย 

 23 พฤศจกิายน 2557 หมู่พระอภเินาวนิ์เวศน์ 

 30 พฤศจกิายน 2557 พระพุทธมณเฑยีร 

 7 ธนัวาคม 2557 สวนศวิะลยั 

 14 ธนัวาคม 2557 ชวนเทีย่วแม่น้ําออ้ม จงัหวดันนทบุร ี

 21 ธนัวาคม 2557 ทาํอย่างไรใหล้กูมคีวามสนใจวรรณคดไีทย 

 28 ธนัวาคม 2557 เศรษฐกจิสมยักรุงธนบุร ี

 4 มกราคม 2558 ความเชื่อเรื่องปาฏหิารยพ์ระบรมธาตุในสงัคมไทย 

 11 มกราคม 2558 ประเภทของจติรกรรมฝาผนงัในวดัโพธิ ์

18 มกราคม 2558 พระบรมราชานุสาวรยีแ์ละศาลสมเดจ็พระนเรศวร 

 25 มกราคม 2558 กว่าจะเป็นแมฮ่่องสอน ตอนที ่1 

 1 กุมภาพนัธ ์2558 กว่าจะเป็นแมฮ่่องสอน ตอนที ่2 

 8 กุมภาพนัธ ์2558 ชมศลิปะไทใหญ่ในแม่ฮ่องสอน 

 15 กุมภาพนัธ ์2558 ของขวญัทีแ่สดงความรกัจากพระราชนิพนธ ์ร.2 

 22 กุมภาพนัธ ์2558 ช่อฟ้า 

 1 มนีาคม 2558 เมรุปราสาทลา้นนา 

 8 มนีาคม 2558 ทองจงัโก 

 15 มนีาคม 2558 วดัเขมาภริตาราม 

 22 มนีาคม 2558 กระแสความนิยมชุดไทยในสงัคม 

 29 มนีาคม 2558 ปลาท ู

 5 เมษายน 2558 ศาลพระพรหมในวฒันธรรมไทย 

 12 เมษายน 2558 วดัฝ่ายอรญัวาสใีนกรุงรตันโกสนิทร ์
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วิทยากร วนั/เดือน/ปี หวัข้อ 

อ. ดร. ดินาร ์ บุญธรรม 19 เมษายน 2558 สมเดจ็พระมหาราชสมณเจา้กรมพระยาวชริญาณฯ 

 26 เมษายน 2558 ผา้ยกดอกเมอืงลาํพนู 

 3 พฤษภาคม 2558 พระธรรมเทศนามงคลวเิศษ 

 10 พฤษภาคม 2558 การพระเมรุสมเดจ็พระสงัฆราชในสมยัรตันโกสนิทร ์

 17 พฤษภาคม 2558 ขนมครก 

 24 พฤษภาคม 2558 ขนุน 

 31 พฤษภาคม 2558 ปชูนียวตัถุทีป่ระดษิฐานในพระราชพธิพีชืมงคล 

 7 มถุินายน 2558 โคมบชูาพระวนัวสิาขบชูา 

 14 มถุินายน 2558 เสือ่ไทย 

 21 มถุินายน 2558 แรงงานในสงัคมไทย 

 28 มถุินายน 2558 เครื่องสาํเภา 

 5 กรกฎาคม 2558 ขนมโบราณ: ขนมกง ขนมสามเกลอ 

 12 กรกฎาคม 2558 เทยีนรุ่ง 

 19 กรกฎาคม 2558 กบัขา้วไทยๆ ทีท่าํดว้ยปลา 

 26 กรกฎาคม 2558 สมเดจ็พระนางเจา้ราํไพพรรณีฯ กบัภาพลกัษณ์

สตรขี ัน้นํายุคใหม ่

 2 สงิหาคม 2558 ประเพณีงานศพแบบไทยๆ กบัสงัคมยุคปัจจบุนั 

 9 สงิหาคม 2558 รชักาลที ่3 กบัการตกแต่งพระทีน่ัง่ไพศาลฯ 

 16 สงิหาคม 2558 ปราสาทพระเทพนิมติร 

 23 สงิหาคม 2558 เก๋งจนีในงานศลิปะไทย 

 30 สงิหาคม 2558 จติรกรรมฝาผนงัจนีในศลิปะไทย 

 6 กนัยายน 2558 ราชสหีก์บัสงิหโ์ตในการบัรูข้องคนไทย 

 13 กนัยายน 2558 กฐนิทีอ่ยู่ในพระบรมราชาธบิายในรชักาลที ่4 

 20 กนัยายน 2558 สมเดจ็พระนางเจา้ราํไพพรรณีฯ 

 27 กนัยายน 2558 อนุสรณ์ในสมเดจ็พระเจา้ตากสนิฯ 
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4. เวบ็ไซตส์ถาบนัไทยศึกษา 

      

สถาบนัไทยศกึษา มกีารปรบัปรงุขอ้มลูในเวป็ไซต ์(www.thaistudies.chula.ac.th) 

อยา่งต่อเน่ือง เพื่อประโยชน์ในการประชาสมัพนัธข์า่วสารและกจิกรรมของสถาบนั และเป็น

แหล่งรวบรวมสื่อความรูอ้เิลก็ทรอนิกสต่์างๆ อาท ิระบบฐานขอ้มลูไทย-ไทศกึษา หนงัสอื

อเิลก็ทรอนิกส ์(e-book) สื่อวดีทีศัน์การบรรยายเชงิวชิาการในรปูแบบ VDO-streaming 

นิทรรศการดจิทิลั เป็นตน้ เพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถใชง้านแบบออนไลน์ อนัเป็นนโยบายของ

สถาบนัไทยศกึษาในการเป็นแหล่งอา้งองิความรูด้า้นไทยศกึษาของสงัคม นอกจากน้ี สถาบนั

ไทยศกึษา มกีารสื่อสารประชาสมัพนัธก์จิกรรมของสถาบนัฯ และเผยแพรค่วามรูด้า้นไทยศกึษา 

ผ่านระบบ Social Media ไดแ้ก่ Facebook (Page: Institute Of Thai Studies, Chulalongkorn 

University) และ Youtube (Channel: Thai Studies Chulalongkorn) 
 

 

5. การจดัสมัมนา/บรรยาย/ประชมุวิชาการ  

สถาบนัไทยศกึษาไดด้ําเนินการจดังานสมัมนา การบรรยายพเิศษ และการประชุม

วชิาการทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาตอิย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเป็นการเผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้น

ไทยศกึษา ตลอดจนการสรา้งเครอืขา่ยทางดา้นวชิาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สถาบนัไทยศกึษา

ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการจดัประชุมวชิาการนานาชาต ิอนัเป็นเวทสีําหรบัเผยแพรแ่ละ

แลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งนักวชิาการจากทัว่โลก เพื่อใหเ้กดิการสรา้งองคค์วามรูแ้ละพฒันา

เครอืขา่ยวชิาการทีส่ําคญัในระดบันานาชาต ิโดยในปีงบประมาณ 2558 มกีารจดัสมัมนา/

บรรยาย/ประชุมวชิาการ ดงัน้ี 
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การจดัสมัมนา/บรรยาย/ประชุมวิชาการ ความรว่มมือ จาํนวนผูเ้ข้ารว่มโครงการ 

การประชุมวชิาการนานาชาต ิThailand 

International Conference on Tea 2014: 

Trend, Trade, and Tradition  (5-8 

พฤศจกิายน 2557) / มหาวทิยาลยัแมฟ้่า

หลวง จ.เชยีงราย 

สถาบนัชา ม.แมฟ้่าหลวง ผูเ้สนอบทความ 36 คน 

(ไทย 18 คน/ต่างชาต ิ18 คน) 

ผูเ้ขา้ร่วม 212 คน 

(ไทย 161 คน/ต่างชาต ิ51 คน) 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิพลงัและ

พลวตัของวฒันธรรมลา้นนา  (30 มกราคม 

2558) / โรงแรมเวยีงลคอร จ.ลาํปาง 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคม 

ศาสตร ์ม.ราชภฏัลาํปาง 

ม.เทคโนโลยรีาชมงคล

ลา้นนา ลาํปาง 

วทิยากร 7 คน 

(ไทย 7 คน/ต่างชาต ิ- คน) 

ผูเ้ขา้ร่วม 167 คน 

(ไทย 167 คน/ต่างชาต ิ- คน) 

การสมัมนาวชิาการนานาชาต ิThai-

ASEAN Studies from International  

Perspective (19 มนีาคม 2558) / 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- วทิยากร 3 คน 

(ไทย - คน/ต่างชาต ิ3 คน) 

ผูเ้ขา้ร่วม 32 คน 

(ไทย 24 คน/ต่างชาต ิ8 คน) 

การประชุมวชิาการเพื่อเสรมิสรา้งองค์

ความรูท้างวฒันธรรมไทยสาํหรบัคร ูเสรมิ

ความรูจ้ากครปูระสบการณ์ (2-3 เมษายน 

2558) / โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์

กรุงเทพฯ 

คณะครุศาสตร ์จฬุาฯ วทิยากร 9 คน 

(ไทย 9 คน/ต่างชาต ิ- คน) 

ผูเ้ขา้ร่วม 103 คน 

(ไทย 103 คน/ต่างชาต ิ- คน) 

การเสวนาวชิาการ แลอดตี เลง็อนาคต การ

ปฏริปูสมยัรชักาลที ่7 (20 พฤษภาคม 

2558) / จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มลูนิธปิระชาธปิก-ราํไพ

พรรณี 

วทิยากร 4 คน 

(ไทย 4 คน/ต่างชาต ิ- คน) 

ผูเ้ขา้ร่วม 62 คน 

(ไทย 62 คน/ต่างชาต ิ- คน) 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิวฒันธรรม

พุทธศลิป์ในสงัคมไทย (25 พฤษภาคม 

2558) / จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- วทิยากร 8 คน 

(ไทย 8 คน/ต่างชาต ิ- คน) 

ผูเ้ขา้ร่วม 152 คน 

(ไทย 152 คน/ต่างชาต ิ- คน) 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิวถิแีหง่

ความสขุชุมชน (18-19 มถุินายน 2558) / 

โรงแรมอมรนิทรล์ากนู จ.พษิณุโลก 

คณะมนุษยศาสตร ์  

ม.นเรศวร 

วทิยากร 7 คน 

(ไทย 7 คน/ต่างชาต ิ- คน) 

ผูเ้ขา้ร่วม 92 คน 

(ไทย 92 คน/ต่างชาต ิ- คน) 

การประชุมวชิาการนานาชาต ิ2015 

Chulalongkorn Thai-Asian Heritage 

Forum: Understanding Happiness และ 

Buddha’s Biography – Buddhist 

Legends" (16-19 กรกฎาคม 2558) / 

โรงแรมเลอ เมอรเิดยีน กรุงเทพฯ 

คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาฯ 

 

ผูเ้สนอบทความ 34 คน 

(ไทย 12 คน/ต่างชาต ิ22 คน) 

ผูเ้ขา้ร่วม 243 คน 

(ไทย 204 คน/ต่างชาต ิ39 คน) 
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6. หนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์ (e-book) 
เป็นการนําหนังสอืหายากทีม่คีวามสําคญัต่อการศกึษาดา้นไทย-ไทศกึษา มาจดัทาํเป็น 

e-book เพื่อเผยแพรผ่า่นเวบ็ไซตข์องสถาบนั โดยในปีงบประมาณ 2558ไดจ้ดัทําสิง่พมิพ์

อเิลก็ทรอนิกส ์เอกสารชัน้ต้นเกีย่วกบักจิการสื่อสารโทรคมนาคมของไทย จาํนวน 10 เรือ่ง ดงัน้ี 

(1) รายงานการวจิยั ความคดิและภมูปัิญญาไทย ชุด การดูแลสุขภาพอนามยั ฉบบั

วโรกาสคลา้ยวนัพระราชสมภพ 36 พรรษา สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ   

สยามบรมราชกุมาร ี

(2) รายงานตน้ฉบบัสมบูรณ์การวจิยัเรือ่ง การพฒันาสมนุไพรไทย เล่ม 1 

(3) รายงานตน้ฉบบัสมบูรณ์การวจิยัเรือ่ง การพฒันาสมนุไพรไทย เล่ม 2 

(4) รายงานการวจิยัเรือ่ง การศกึษาวเิคราะหว์ทิยาศาสตรแ์ละประยกุตว์ทิยาพืน้บา้น

ไทย 

(5) ทาํเนียบผลงานวจิยัดา้นไทยศกึษา พ.ศ. 2518- 2544 

(6) รายงานการวจิยัเรือ่ง บทบาทของบุคคลสาํคญัทางดา้นเภสชักรรมไทยตัง้แต่ 

พ.ศ. 2475-2535  

(7) เภสชักรรมแห่งกรงุรตันโกสนิทร ์ในรอบ 200 ปี 

(8) ภมูปัิญญาไทย 

(9) ตํารายาสมนุไพรลานนา 

(10) ตําราเวชศาสตร ์(ยาโบราณ) จากสมดุขอ่ย 

  

7. ส่ือการเรียนวิดีทศัน์ไทย–ไทศึกษา  
เป็นการนําเน้ือหาของการบรรยายหรอืการนําเสนอบทความวชิาการของวทิยากร จาก

การงานสมัมนา/บรรยายพเิศษ/ประชุมวชิาการ ทีจ่ดัโดยสถาบนัไทยศกึษา มาผลติสื่อวดีทิศัน์

เพื่อการเรยีนการสอนในรปูแบบ VDO streaming ผ่านเวบ็ไซตข์องสถาบนั โดยใน

ปีงบประมาณ 2558 ไดม้กีารจดัทาํสื่อวดีทิศัน์การบรรยายเชงิวชิาการ จาํนวน 16 เรือ่ง จากงาน

สมัมนาและการประชุมวชิาการ 2 โครงการ ดงัน้ี 

(1) การประชุมวชิาการเพื่อเสรมิสรา้งองคค์วามรูท้างวฒันธรรมไทยสําหรบัคร ูเสรมิ

ความรูจ้ากครปูระสบการณ์ วนัที ่2-3 เมษายน 2558 ณ โรงแรมโนโวเทล สยาม-

สแควร ์กรงุเทพฯ จาํนวน 9 เรือ่ง 

(2) การประชุมวชิาการนานาชาต ิ2015 Chulalongkorn Thai-Asian Heritage Forum: 

Understanding Happiness และ Buddha’s Biography – Buddhist Legends" 

วนัที ่16-19 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเลอ เมอรเิดยีน กรงุเทพฯ จาํนวน 7 เรือ่ง 
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8. การพฒันาปรบัปรงุคณุภาพการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

    และงานประกนัคณุภาพ 
สถาบนัไทยศกึษามกีําหนดจดัโครงการพฒันาปรบัปรงุคุณภาพการดําเนินงานอยา่ง

ต่อเน่ืองและงานประกนัคุณภาพ (KAIZEN) เป็นประจาํทุกปี เพื่อใหบุ้คลากรชีแ้จงขอบขา่ย

แผนงานประจาํปีของแต่ละฝ่าย และประชุมทําความเขา้ใจแนวทางการประเมนิผลการทํางาน

ระหว่างปีและรอบปีของพนักงานและลกูจา้ง ตามระเบยีบและระบบประกนัคุณภาพของ

มหาวทิยาลยั ตลอดจนการรบัฟังความคดิเหน็จากบุคลากรเกีย่วกบัปัญหาและอุปสรรคในการ

ทาํงาน เพื่อการปรบัปรงุการดาํเนินงานของสถาบนัไทยศกึษาใหเ้กดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ใน

ปีงบประมาณ 2558 สถาบนัไทยศกึษาไดจ้ดัโครงการระหว่างวนัที ่31 มกราคม – 1 กุมภาพนัธ ์

2558 ณ โรงแรม Hotel Des Artists จงัหวดัแมฮ่่องสอน โดยมุ่งเน้นประเดน็การพฒันางานใน

ดา้นวารสารวจิยัตามมาตรฐานดชันีวารสาร TCI กลุ่มที ่1 ไปสู่มาตรฐานระดบันานาชาต ิโดย

ไดร้บัความอนุเคราะหจ์าก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุภคั มหาวรากร คณะมนุษยศาสตร ์

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มาถ่ายทอดประสบการณ์การพฒันาวารสารดา้นมนุษยศาสตร์

ตามมาตรฐาน TCI กลุ่มที ่1 
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9. การสรา้งเครือข่ายระดบัภมิูภาคและนานาชาติ 
สถาบนัไทยศกึษา มุง่สรา้งความรว่มมอืดา้นวชิาการกบันกัวชิาการและหน่วยงานระดบั

ภมูภิาคและนานาชาต ิเพื่อพฒันาไปสู่การสรา้งเครอืข่ายความรว่มมอืดา้นวชิาการไทยศกึษาใน

ระดบัสากล จากผลการดําเนินงานของสถาบนัไทยศกึษาตลอดระยะหลายปีทีผ่่านมา สถาบนั

สามารถสรา้งความรว่มมอืทางดา้นวชิาการในมติต่ิางๆ กบันกัวชิาการและสถาบนัการศกึษาใน

ต่างประเทศ อาท ิการแลกเปลีย่นนกัวจิยั การทําขอ้ตกลงความรว่มมอืดา้นงานวจิยั การเขา้รว่ม

ประชุมหรอืรว่มเป็นเจา้ภาพจดังานประชุมวชิาการนานาชาต ิโดยในปีงบประมาณ 2558 มผีล

การดําเนินงาน ดงัน้ี 
 

9.1 การแลกเปล่ียนนักวิจยั 

ในปีงบประมาณ 2558 สถาบนัไทยศกึษาไดต้อ้นรบันกัวจิยัแลกเปลีย่น จาํนวน 2 คน 

ไดแ้ก่ (1) Mtra. Maricela Reyes นกัวจิยัจาก Universidad De Colima ประเทศเมก็ซโิก 

เดนิทางมาทําวจิยัระหว่างวนัที ่4–21 เดอืนสงิหาคม 2558 และ (2) Mr. Kang Daegong (Ven. 

Boepjin) นกัวจิยัจาก College for Buddhist Studies, Dongguk University ประเทศสาธารณรฐั

เกาหล ีเดนิทางมาทาํวจิยัดา้นพุทธศาสนาเปรยีบเทยีบ ระหว่างเดอืนตุลาคม 2557 ถงึเดอืน

ตุลาคม 2559 
 

9.2 การเจรจาความร่วมมือและการทาํข้อตกลงความร่วมด้านการวิจยั 

 ในปีงบประมาณ 2558 คณะผูบ้รหิารสถาบนัไทยศกึษา มกีําหนดเดนิทางไปเขตบรหิาร

พเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี ระหว่างวนัที ่16–18 มนีาคม 2558 เพื่อประชุมและลง

นามในขอ้ตกลงความรว่มมอืดา้นการวจิยั รว่มกบั The Institute of Buddhist Studies, The 

University of Hong Kong มอีายสุญัญา 2 ปี พรอ้มกนัน้ี ไดเ้ขา้เยีย่มชม The Hong Kong 

Academy of Performing Arts เพื่อสรา้งสมัพนัธแ์ละเจรจาความรว่มมอืดา้นงานวจิยั อนัจะไปสู่

การลงนามขอ้ตกลงความรว่มมอืในอนาคต 
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 คณะผูบ้รหิารสถาบนัไทยศกึษา ยงัมกีําหนดเดนิทางไปประเทศสาธารณรฐัสงัคมนิยม

เวยีดนาม ระหว่างวนัที ่27 สงิหาคม – 1 กนัยายน 2558 เพื่อประชุมและลงนามในขอ้ตกลง

ความรว่มมอืดา้นการวจิยั ร่วมกบั University of Social Sciences and Humanities, Vietnam 

National University เมอืง Ho Chi Minh City และ University of Social Sciences and 

Humanities, Vietnam National University เมอืง Hanoi เพื่อเป็นการสรา้งเครอืข่ายพนัธมติร

ดา้นการวจิยัและกจิกรรมวชิาการในกลุ่มประเทศอาเซยีน 
 

9.3 การเข้าร่วมประชมุวิชาการในต่างประเทศ 

 ในปีงบประมาณ 2558 สถาบนัไทยศกึษา ไดส้่งผูแ้ทนเขา้รว่มประชุมวชิาการใน

ต่างประเทศ EUROSEAS 2015, 8th Conference of the European Association for 

Southeast Asian Studies ณ กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี ระหว่างวนัที ่11–15 สงิหาคม 

2558 สถาบนัไทยศกึษา ไดส้่งผูแ้ทนเขา้รว่มประชุมจาํนวน 2 คน ไดแ้ก่  

1) รองศาสตราจารย ์ดร. สุจติรา จงสถติยว์ฒันา เสนอบทความวจิยัในหวัขอ้ 

Chindamani Text as an Origin of Thai Studies from Literary Culture Aspects  

2) อาจารย ์ดร. เปรม สวนสมุทร เสนอบทความวจิยัในหวัขอ้ An Eleven Faces of 

Todsakan: An Image of Ravana in Contemporary Thai Tradition 

 

10. โครงการวิวฒัน์ไทยศึกษานานาชาติเพ่ือการพฒันาสงัคมไทย   

      (Empowering Network for International Thai Studies: ENITS) 
โครงการส่งเสรมิและพฒันาเครอืขา่ยการวจิยัองคค์วามรูเ้กีย่วกบัไทยศกึษา ทัง้ทางดา้น

มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ในระดบันานาชาตอิย่างเป็นรปูธรรม เป็นการสรา้งแรงดงึดดูให้

นกัวจิยัทัว่โลกเหน็ความสําคญัของการศกึษาไทยศกึษาในบรบิทต่างๆ อยา่งบูรณาการ และเป็น

การส่งเสรมิการวจิยัดา้นไทยศกึษาใหเ้ป็นหวัขอ้หน่ึงในการวจิยัในระดบัภูมภิาคทัง้เอเชยีและ

อาเซยีน โดยช่วงเริม่ตน้ ตัง้แต่ปี 2551 ไดก้ารสนบัสนุนจากสํานกังานกองทุนสนับสนุนการวจิยั 
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(สกว.) จนกระทัง่ในปีงบประมาณ 2556 จงึไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจากจฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัในฐานะโครงการยุทธศาสตร ์ดาํเนินการผ่านกจิกรรมหลกั 2 โครงการ ไดแ้ก่ การ

ใหทุ้นพฒันาบทความวจิยัไทยศกึษานานาชาต ิเพื่อสนบัสนุนเงนิทุนบางส่วนเพื่อใหผู้ว้จิยั

เดนิทางมาทําวจิยัในประเทศไทย และการจดัประชุมวชิาการ เพื่อเผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้นไทย

ศกึษา รวมถงึการพฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืทางวชิาการและงานวจิยั โดยในปีงบประมาณ 

2558 ไดม้กีารดําเนินงาน ดงัน้ี 
 

10.1 การให้ทนุพฒันาบทความวิจยั  

ในปี 2558 มผีูร้บัทุน 18 คน เป็นชาวไทย 8 คน ชาวต่างประเทศ 10 คน (ศกึษาใน

ประเทศไทย 5 คน ศกึษาในต่างประเทศ 13 คน) มรีายชื่อและหวัขอ้วจิยั ดงัน้ี 
 

No. Name/Nationality University Research Topic 

1 Pawel Kazimierz Bartosik 

Polish (Master) 

Chulalongkorn University “Missing link of Spirituality; Thai 

paradigm of Buddhist Economics 

as counter point to Neoliberal 

Economy; INEB study case.” 

2 Hoan Quang Truong 

Vietnamese (Master) 

Chulalongkorn University The Structure of Commodity 

Trade Between Thailand And 

Vietnam (2004-2013) 

3 Parkpume Vanichaka 

Thai (Ph.D. Student) 

Waseda University Toleration and Free Trade: The 

First Edict on Toleration of 

Thailand 

4 Thanayod Lopattananont 

Thai (Ph.D. Student) 

Chulalongkorn University Film or Flick?: Bundit Rittikol’s 

Youth Films as A Reflection of 

Socio-Cultural Transition in 

Thailand 

5 Vannaporn Phongpheng 

Thai (Ph.D. Student) 

Chulalongkorn University Bangkok as “Buddhist City”: The 

Representation of “Civilized 

Bangkok” From Buddhist Culture 

6 Wong Hei Ting  

Hong Kong (Ph.D. Student) 

University of Pittsburgh Teaching and Learning Thai 

Traditional Music in the 

Contemporary Thai Society 

7 Pham Thi Mui  

Vietnamese (Ph.D. Student) 

Graduate Academy of 

Social Science, Hanoi 

Life of Vietnamese Free 

Immigrant Workers in Laos 
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8 Kensuke Yamaguchi  

Japanese (Ph.D. Student) 

Chulalongkorn University A Comparative Study of Industrial 

Adaptation in Eastern Seaboard: 

Petrochemical in Map Ta Phut 

and Automotive Industry in Laem 

Chabang 

9 Matthew Thomas Reeder 

American (Ph.D. Student) 

Cornell University Visions of the Ethnic Kingdom in 

Eighteenth-Century Siam and Its 

Peripheries 

10 Great Lekakul  

Thai (Ph.D. Student) 

SOAS, University of 

London 

The Fallacy of the Standard Form 

of Prachan in Thai Modern 

Society 

11 Kosita Butratana  

Thai (Ph.D. Student) 

University of Vienna Venture of Business and Love- 

The Migration of Thai Women to 

Austria 

12 Ji In Ong  

Korean (Ph.D. Student) 

Hankuk University of 

Foreign Studies 

Socio-Cultural Transnational 

Activities of Thai Migrants in the 

Republic of Korea: Focusing on 

Religious Organization 

13 Rebecca Townsend  

American (Ph.D. Student) 

Cornell University From Fantasy to Reality: The 

Professional Turn in 1970s Thai 

Cinema 

14 Ruttiya Bhula-or  

Thai (Ph.D. Student) 

University of Tokyo Rethinking approaches in 

Promoting labor Rights for Low-

skilled Migrant Workers: A 

comparative Study Between 

Japan and Thailand 

15 Luke Andrew Schmidt  

American (Ph.D. Student) 

University of Wisconsin-

Madison 

Painting and Inscribing Religious 

Histories in the Early Bangkok 

Period 

16 Sorasich Swangsilp  

Thai (Ph.D. Student) 

National University of 

Singapore 

The Localization of Foreign 

Words and the Impact on 

Thailand’s Foreign Policy 

Formation and Practices: A Case 

Study of a Conceptual Word 

“Development” 

  



ส่วนท่ี 2 สรปุผลการดาํเนินงาน รอบปีงบประมาณ 2558 

 

รายงานประจาํปี สถาบนัไทยศึกษา ปีงบประมาณ 2558  30 
 

17 Sittithep Eaksittipong  

Thai (Ph.D. Student) 

National University of 

Singapore 

Textualizing the Chinese of 

Thailand: Historical 

Transformation and the 

Production of Knowledge on the 

Chinese of Thailand 

18 Jordan Baskerville 

American (Ph.D. Student) 

University of Wisconsin-

Madison 

Dhammic Pluralism: A 

Transnational History of Thai 

socially Engaged Buddhism 

 

10.2 การจดัประชมุวิชาการ  

โครงการ ENITS มดีาํรจิดัการประชุมวชิาการเพื่อใหผู้ร้บัทุนไดม้โีอกาสนําเสนอ

บทความวจิยัสู่สาธารณะ และเป็นเวทแีลกเปลีย่นความรูก้บัผูไ้ดร้บัทุนคนอื่นๆ ซึง่เป็น

นกัวชิาการและนกัวจิยัไทยศกึษารุน่ใหม ่ตลอดจนการพฒันาขยายเครอืขา่ยดา้นวชิาการไทย

ศกึษา อนัจะนําไปสู่ความสรา้งรว่มมอืทางดา้นวชิาการไดใ้นอนาคต ในปีงบประมาณ 2558 

โครงการ ENITS ไดจ้ดัการประชุมวชิาการ ENITS Scholarship Research Presentation 

จาํนวน 2 ครัง้ ครัง้ที ่1 ในวนัที ่25 มถุินายน 2558 ณ ศศนิเวศ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ

ครัง้ที ่2 ระหว่างวนัที ่13-14 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมหวัชา้ง เฮอรเิทจ กรงุเทพฯ 
 

   
 

นอกจากน้ี โครงการ ENITS ยงัไดร้ว่มเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ

เรือ่ง วถิแีห่งความสุขชุมชน รว่มกบั คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร ระหว่างวนัที ่18 - 

19 มถุินายน 2558 ณ โรงแรมอมรนิทรล์ากูน จ.พษิณุโลก เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธโ์ครงการ

และขยายเครอืข่ายวชิาการไปสู่สถาบนัการศกึษาในส่วนภูมภิาคของประเทศ 
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