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สารผูอ้าํนวยการ 

 

รายงานประจําปี  สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ 2556   จดัทําขึน้เพื่อรวบรวมขอ้มลูการดําเนินงานของสถาบนัไทย

ศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 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 สถาบนัไทยศกึษา ไดจ้ดักจิกรรมวชิาการเพื่อร่วม

เฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระศรสีวรนิทริา บรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 

ในโอกาสที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสําคญัของโลก ในวาระ

ครบ 150 ปี แห่งพระราชสมภพ ได้แก่ การจดังานประชุมวิชาการระดับชาต ิ

วฒันธรรมผ้าปักของไทย ระหว่างวนัที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556 การจดัประชุม

วชิาการระดบัชาต ิผา้ทอในวถิชีวีติไทย-ไท ระหว่างวนัที ่20-21 มถุินายน 2556 

และการจดังานประชุมวชิาการนานาชาติ 2013 Chulalongkorn Asian Heritage 

Forum: The Emergence and Heritage of Asian Women Intellectuals ระหว่าง

วนัที ่10-11 กนัยายน 2556 ทัง้น้ี เพื่อราํลกึถงึพระมหากรุณาธคิุณในการบําเพญ็

พระราชกรณียกิจของพระองค์ และในฐานะทรงเป็นต้นแบบของสตรใีนภูมภิาค

เอเชียที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาทางด้านการศึกษา การสาธารณสุข 

เศรษฐกจิ และวฒันธรรม 
 

  

 

(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 2556 
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 
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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 

 

นางวาสนา ขนัชนะ 
บรรณารกัษ์ชํานาญการ 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

สรปุผลการดาํเนินงาน 
รอบปีงบประมาณ  2557 
  

๒ 
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1. วารสารและส่ิงพิมพไ์ทย–ไทศึกษา 

1.1 จดหมายข่าว “สารไทยศึกษา” 
สิง่พมิพส์าํหรบัการประชาสมัพนัธข์่าวสาร และการประชาสมัพนัธก์จิกรรมต่างๆของ

สถาบนั ตลอดจนเกรด็ความรูท้างดา้นไทยศกึษา โดยในปีงบประมาณ 2556 ไดม้กีารตพีมิพ์

จาํนวน 4 ฉบบั ดงัน้ี  

 
ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 (ตลุาคม – ธนัวาคม 2556) 

 
 

ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

 

ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 3 (เมษายน – มิถนุายน 2557) 

 

ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 4 (กรกฎาคม – กนัยายน 2557) 
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1.2 วารสารไทยศึกษา  

วารสารวชิาการเพื่อเผยแพร่บทความวจิยัดา้นไทยศกึษา ออกฉบบัแรกในปี 2548 โดย

ปัจจบุนัวารสารไทยศกึษารวมอยูใ่นฐานขอ้มลูวารสารของศูนยด์ชันีและการอา้งองิวารสารไทย 

(Thai Journal Citation Index Center: TCI) ซึง่แสดงถงึมาตรฐานของวารสารวชิาการใน

ระดบัชาต ิโดยในปีงบประมาณ 2557 ไดม้กีารตพีมิพจ์าํนวน 2 ฉบบั ดงัน้ี  

 

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 (กมุภาพนัธ ์– กรกฎาคม 2556) 

 

บทความ: 

1) พระมหากษตัรยิ ์ขา้ราชการและประชาชน: มุมมองผ่านการเสดจ็

ประพาสตน้คราวแรกของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั / ปิย

นาถ บุนนาค 

2) พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวักบัการฟ้ืนฟูสถาบนัสงฆ ์/ วรา

ภรณ์ จวิชยัศกัดิ ์

3) สองมติขิอง “การเดนิทาง” ในงานจติรกรรมฝาผนงัสมยัรชักาลที ่๓: 

จนิตนาการและภาพสะทอ้นสงัคม / ดนิาร ์บุญธรรม 

4) มรดกภมูปัิญญารปูสตัวห์มิพานต:์ งานช่างสบิหมูใ่นพระราชพธิปัีจจุบนั 

/ รุ่งอรุณ กุลธาํรง 

5) นาฏยลลีาพระมหาชนก: การสรา้งสรรคช์าดกในสงัคมไทย / สภุคั 

มหาวรากร 

6) จุลกฐนิวดัศรธีาตุ บา้นสงิห ์จงัหวดัยโสธร: การรือ้ฟ้ืนและประดษิฐส์รา้ง

พธิกีรรมในปัจจุบนั / สรุชยั ชนิบุตร 

แนะนําหนังสือ: 

“ประชุมสภุาษติสอนหญงิ: มรดกทางวฒันธรรม ภูมปัิญญา  และคุณค่าต่อ

สงัคม” / พสิทิธิ ์กอบบุญ 

 

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 (สิงหาคม 2556 – มกราคม 2557) 

 

บทความ: 

1) พุทธคุณ: ความขลงั ความศกัดิส์ทิธิ ์หรอืพระคุณความดทีีต่อ้งนําไป

ปฏบิตั ิ/ ธรีโชค เกดิแกว้ 

2) อุโบสถเจดยี:์ พุทธศลิปสถาปัตยกรรมรปูแบบใหม่สมยัพระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั / นภสั ขวญัเมอืง 

3) ความกา้วหน้าในศลิปหตัถกรรมการเยบ็ปักถกัรอ้ยของสตรไีทย รชัสมยั

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั / ดลยา เทยีนทอง 

4) การดาํรงอยู่ของงานช่างสนะในสงัคมไทยสมยักรุงรตันโกสนิทร ์/  

รุ่งอรุณ กุลธาํรง 
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5) เพลงพืน้บา้นในบทละครดกึดาํบรรพข์องสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ 

เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ ์/ รตันพล ชื่นคา้ 

6) สญัลกัษณ์ขา้โอกาสวดัพระธาตุพนม จงัหวดันครพนม ในพธิถีวายขา้ว

พชีภาคและเสยีค่าหวั / สรุชยั ชนิบุตร 

7) การพฒันาการพาณิชยนาวขีองไทย / สนุนัทา เจรญิปัญญายิง่ 

8) สถานภาพชายฝัง่ ความมัน่คงในชวีติ และวถิชีุมชนชายฝัง่ทะเลไทย / 

ศริวิรรณ ศริบิุญ 

แนะนําหนังสือ: 

“ตํานาน” / อาทติย ์ชรีวณิชยกุ์ล 

 

1.3 วารสารนานาชาติไทยศึกษา  

     (Rian Thai : International Journal of Thai Studies) 

วารสารวชิาการเพือ่เผยแพร่บทความวจิยัไทยศกึษาไปสู่ระดบันานาชาต ิออกฉบบัแรก

ในปี 2551 ซึง่ไดต้พีมิพบ์ทความภาษาองักฤษจากอาจารย ์นกัวจิยั และนกัศกึษา ทัง้ไทยและ

ต่างชาต ิซึง่มกีารกลัน่กรองจากผูท้รงคุณวุฒเิพื่อใหไ้ดผ้ลงานวจิยัทีม่มีาตรฐานระดบัสากล โดย

ในปีงบประมาณ 2557 ไดม้กีารตพีมิพจ์าํนวน 1 ฉบบั ดงัน้ี 

 

ฉบบัท่ี 7/2014 

 

CONTENTS 

1) Efficacious Space: An Introduction / Anthony Lovenheim Irwin 

2) Healing Meditation Techniques of Selected Thai Meditation 

Master / Ellen Frances Gervasi 

3) Changes of the State-Capital Relationship in Thailand: Focusing 

on the Relationship between the State Macroeconomic Institutions 

and Commercial Banks / Eunji Won 

4) Suraphon Sombatjaroen on 78 rpm: The Development of 

Thailand’s King of Music Business / James Leonard Mitchell  

5) Western Acculturation and the Transformation of Culinary Culture 

in the Court of King Rama V / Ladapha Pullphothong 

6) Food in Isan Country Songs: The Urban and the Rural 

Construction of the Isan Diaspora / Sirichaya Congreat  

7) Towards History of the Margins: from Barbarian to Zhuang 

Nationality / Somrak Chaisingkananont 

8) The Role of Thai Tourism In Promoting Thai-Vietnamese 

Relations / Thuc Doan Dang Tran 
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9) Socialisation into Values: Collectivism in Award-winning Thai 

Children’s Picture Books / Todsapon Suranakkharin 

10) Thailand in the Discourse of Chinese Mass Media: Discourse of 

Ladyboys as a Discursive Tactic / Xi Yan Tang 
 

1.4 วารสารฉบบัพิเศษ / หนังสือวิชาการ  

สถาบนัไทยศกึษา จดัทาํสิง่พมิพอ์ื่นๆ เพื่อเผยแพรง่านวชิาการไทยศกึษาทัง้ในรปูแบบ

ของหนงัสอืวชิาการ บรรณนิทศัน์ และวารสารฉบบัพเิศษ โดยในปีงบประมาณ 2557 ได้

ดาํเนินการจดัทาํสิง่พมิพพ์เิศษ จาํนวน 2 เล่ม ดงัน้ี 
 

Asian Food Heritage: Harmonizing Culture, Technology and Industry Volume Two 

 

Editors: Zhao Rong-guang 
 

This publication is collection of research papers presented 

at the 2012 Asian Food Heritage Forum: Harmonizing 

Culture, Technology and Industry held on 20-21 August 

2012, printed in Chinese, with some English translations. 

These papers cover an interesting range of topics from a 

fascinating paper on seasonal foods to history of Chinese 

food, noodle culture and food related intangible heritage, 

along with papers on the urbanization of food and regional 

food trends in China. 
 

บนัทึกการเสดจ็พระราชดาํเนินพระราชทานกระแสพระราชดาํริ เรือ่ง ปัญหาการใช้คาํไทย ในการ

ประชมุวิชาการของชมุนุมภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วนัท่ี 29 มีนาคม 

พ.ศ. 2505 (ท่ีระลึกวนัภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2557) 

 

 

จดัพมิพเ์พื่อเป็นหนงัสอืทีร่ะลกึงานวนัภาษาไทยแห่งชาต ิประจาํปี พ.ศ. 

2557 หนงัสอืแสดงใหเ้หน็ถงึพระอจัฉรยิภาพในพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยู่หวั ตลอดจนความสนพระราชหฤทยั และความหว่งใยเกีย่วกบั

ปัญหาในการใชภ้าษาไทย ซึง่จะอาํนวยประโยชน์แก่วงวชิาการภาษาไทย

และสงัคมไทยโดยรวม 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 สรปุผลการดาํเนินงาน รอบปีงบประมาณ 2557 

 

รายงานประจาํปี สถาบนัไทยศึกษา ปีงบประมาณ 2557  19 
 

2. ฐานข้อมูลไทย–ไทศึกษา 
สถาบนัไทยศกึษาไดจ้ดัทาํฐานขอ้มลูดา้นไทย-ไทศกึษา เพื่อเป็นแหล่งอา้งองิขอ้มลู

สาํหรบัการคน้ควา้วจิยั ซึง่สถาบนัฯ ไดม้กีารปรบัปรงุและพฒันาขอ้มลู ตลอดจนการสรา้ง

ฐานขอ้มลูใหม่ๆ  มาอยา่งต่อเน่ือง ผูท้ีส่นใจสามารถใชฐ้านขอ้มลูไทยศกึษาผ่านเวบ็ไซตข์อง

สถาบนั (www.thaistudies.chula.ac.th) โดยในปีงบประมาณ 2557 ไดด้าํเนินการปรบัปรงุ/

จดัทําฐานขอ้มลู จาํนวน 4 ฐาน ดงัน้ี 

(1) ฐานขอ้มลูช่างสบิหมู ่: ช่างหล่อและช่างทอง 

(2) ฐานขอ้มลูชุดความรูช่้างสบิหมู ่ระยะที ่1 

(3) ฐานขอ้มลูสิง่พมิพท์ีเ่กีย่วกบัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

(4) ฐานขอ้มลูสิง่พมิพท์ีเ่กีย่วกบัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

 

3. รายการวิทยสุถาบนัไทยศึกษา 
 มเีน้ือหารายการเกีย่วกบัความรูด้า้นความเป็นไทยในประเดน็ต่างๆ ซึง่ออกอากาศทาง

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

บทวทิยขุองรายการน้ี จะนํามาเผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องสถาบนั เพื่อเพิม่ช่องทางการเผยแพร่

ความรูอ้อกสู่สงัคมวงกวา้ง โดยในปีงบประมาณ 2557 มรีายละเอยีดเน้ือหารายการ ดงัน้ี 

 

วิทยากร วนั/เดือน/ปี หวัข้อ 

อ. ดร. ดินาร ์ บุญธรรม 6 ตุลาคม 2556 ตําแหน่งพระสงัฆราช 

 13 ตุลาคม 2556 เมอืงสระบุร ี

 20 ตุลาคม 2556 รชักาลที ่5 กบัพระบรมมหาราชวงั 

 27 ตุลาคม 2556 เขามอ 

 3 พฤศจกิายน 2556 ประเพณีไวทุ้กข ์

 10 พฤศจกิายน 2556 กฐนิหลวง-กฐนิพระบรมมหาราชวงั 

 17 พฤศจกิายน 2556 ลอยกระทงวถิไีทย 

 24 พฤศจกิายน 2556 กุฎสิงฆ ์

 1 ธนัวาคม 2556 สมเดจ็กรมพระยาดาํรงฯ กบัจงัหวดัเพชรบรูณ์ 

 8 ธนัวาคม 2556 สมเดจ็กรมพระยาดาํรงฯ กบัภาคอสีานของไทย 

 15 ธนัวาคม 2556 ภูมริฐัศาสตรเ์มอืงนครฯ สมยัโบราณ 

 22 ธนัวาคม 2556 วฒันธรรมการตามไฟของไทย 

 29 ธนัวาคม 2556 งานศลิปกรรมชิน้เอกสมยัธนบุร ี

 5 มกราคม 2557 งานประณีตศลิป์: งานกุดัน่ 

 12 มกราคม 2557 150 ปี ปฐมบรมราชนีินาถ 

19 มกราคม 2557 ไทลือ้ 
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อ. ดร. ดินาร ์ บุญธรรม 26 มกราคม 2557 พธิวีางศลิาฤกษ ์

 2 กุมภาพนัธ ์2557 พวงหรดี 

 9 กุมภาพนัธ ์2557 ศาลหลกัเมอืง 

 16 กุมภาพนัธ ์2557 การชุมนุมลม้อาํนาจรฐัในสมยัโบราณ 

 23 กุมภาพนัธ ์2557 ขนมทองเอกและสาํปันนี 

 2 มนีาคม 2557 ปใูนวฒันธรรมไทย 

 9 มนีาคม 2557 อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี 

 16 มนีาคม 2557 วดัไทยทศิพระขนุทร 

 23 มนีาคม 2557 วดัทองบางพลดั และวดับางยีข่นั 

 30 มนีาคม 2557 พระราชพธิบีรวงสรวงพระสยามเทวาธริาช 

 6 เมษายน 2557 อนุสรณ์ในรชักาลที ่1 

 13 เมษายน 2557 สงกรานตเ์มอืงนครฯ 

 20 เมษายน 2557 ววิฒันาการของศลิปะในคาบสมทุรภาคใตข้องไทย 

 27 เมษายน 2557 วดัโคกพระยา 

 4 พฤษภาคม 2557 การบรมราชาภเิษกสมยัรตันโกสนิทร ์

 11 พฤษภาคม 2557 ดอกแค ดอกโสน 

 18 พฤษภาคม 2557 ผลไมเ้ดอืนหก 

 25 พฤษภาคม 2557 วฒันธรรมดอกไม ้

 1 มถุินายน 2557 เมอืงโบราณดงละคร 

 8 มถุินายน 2557 จากปราสาทหนิถงึกู่ในอสีานใต ้

 15 มถุินายน 2557 พระปรางคห์ลวง 

 22 มถุินายน 2557 การประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุในสมยัอยุธยา 1 

 29 มถุินายน 2557 การประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุในสมยัอยุธยา 2 

 6 กรกฎาคม 2557 จติรกรรมฝาผนงัวดักก 

 13 กรกฎาคม 2557 งานวดัในสงัคมไทย 

 20 กรกฎาคม 2557 ราวเทยีนในงานประณีตศลิป์ 

 27 กรกฎาคม 2557 ตน้กลัปพฤกษ ์

 3 สงิหาคม 2557 สงิหโ์ตในวฒันธรรมไทย 

 10 สงิหาคม 2557 สมเดจ็พระนางเจา้ฯ กบัวฒันธรรมดอกไม ้

 17 สงิหาคม 2557 ศลิปะพม่าสมยัพุกามกบัอทิธพิลทีม่ต่ีอศลิปะไทย 

 24 สงิหาคม 2557 ร่องรอยของคนไทยอยธุยาใน 4 ราชธานีพม่า 

 31 สงิหาคม 2557 อาหารเชา้ของคนไทย 

 7 กนัยายน 2557 วดัพระแกว้วงัหน้า 

 14 กนัยายน 2557 ภาพพระเมรุในสงัคมไทย 

 21 กนัยายน 2557 สะพานในวฒันธรรมไทย 

 28 กนัยายน 2557 ขา้วยาํปักษ์ใต ้
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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 
 

5. การจดัสมัมนา/บรรยาย/ประชมุวิชาการ  

สถาบนัไทยศกึษาไดด้ําเนินการจดังานสมัมนา การบรรยายพเิศษ และการประชุม

วชิาการทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาตอิย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเป็นการเผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้น

ไทยศกึษา ตลอดจนการสรา้งเครอืขา่ยทางดา้นวชิาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สถาบนัไทยศกึษา

ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการจดัประชุมวชิาการนานาชาต ิอนัเป็นเวทสีําหรบัเผยแพรแ่ละ

แลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างนักวชิาการจากทัว่โลก เพื่อใหเ้กดิการสรา้งองคค์วามรูแ้ละพฒันา

เครอืขา่ยวชิาการทีส่ําคญัในระดบันานาชาต ิโดยในปีงบประมาณ 2557 มกีารจดัสมัมนา/

บรรยาย/ประชุมวชิาการ ดงัน้ี 
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การจดัสมัมนา/บรรยาย/ประชุมวิชาการ ความรว่มมือ จาํนวนผูเ้ข้ารว่มโครงการ 

การบรรยายพเิศษ East Asian 

Perspective on Thai Studies (16 

ธนัวาคม 2556) / จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  - วทิยากร 2 คน 

(ไทย - คน/ต่างชาต ิ1 คน) 

ผูเ้ขา้ร่วม 30 คน 

(ไทย 22 คน/ต่างชาต ิ8 คน) 

การสมัมนาวชิาการ ธรรมะร่วมสมยั คน

ไทย คนเทศ (13 กุมภาพนัธ ์2557) / 

โรงแรมปทมุวนัปริน๊เซส กรุงเทพฯ 

คณะครุศาสตร ์จฬุาฯ วทิยากร 9 คน 

(ไทย 9 คน/ต่างชาต ิ1 คน) 

ผูเ้ขา้ร่วม 98 คน 

(ไทย 93 คน/ต่างชาต ิ5 คน) 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิบหุงาราํไป : 

ความหลากหลายและประสานกลมกลนืของ

วฒันธรรมภาคใต ้(8-9 พฤษภาคม 2557) / 

โรงแรมเซน็ทารา หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

ส.วฒันธรรมจงัหวดัสงขลา 

คณะมนุษยศาสตรฯ์  

ม.สงขลานครนิทร ์

คณะมนุษยศาสตรฯ์  

ม.ทกัษณิ 

ผูเ้สนอบทความ 10 คน 

(ไทย 10 คน/ต่างชาต ิ- คน) 

ผูเ้ขา้ร่วม 176 คน 

(ไทย 176 คน/ต่างชาต ิ- คน) 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิวฒันธรรม

ดอกไม:้ ดอกไมก้บัความเชือ่และศลิปะใน

สงัคมไทย เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพ

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีใน

วโรกาสทรงเจรญิพระชนมายุ 60 พรรษา 

ในปีพุทธศกัราช 2558 (20-21 พฤษภาคม 

2557) / จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- วทิยากร 8 คน 

(ไทย 8 คน/ต่างชาต ิ- คน) 

ผูเ้ขา้ร่วม 182 คน 

(ไทย 182 คน/ต่างชาต ิ- คน) 

การประชุมวชิาการนานาชาต ิHarmony 

and Diversity in ASEAN Culture และ 

ENITS and ENITAS Scholarship 

Research Presentation 2014 (4-7 

มถุินายน 2557) / โรงแรมปทุมวนัปริน๊เซส 

กรุงเทพฯ 

SEASREP  

ประเทศฟิลปิปินส ์

 

ผูเ้สนอบทความ 29 คน 

(ไทย 9 คน/ต่างชาต ิ20 คน) 

ผูเ้ขา้ร่วม 86 คน 

(ไทย 74 คน/ต่างชาต ิ12 คน) 

การประชุมวชิาการนานาชาต ิ2014 

Chulalongkorn Asian Heritage Forum: 

Flower Culture in Asia เฉลมิพระเกยีรติ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกุมาร ีในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมายุ 

60 พรรษา ในปีพทุธศกัราช 2558 (8-9 

กรกฎาคม 2557) / โรงแรมอมิพเิรยีล 

ควนีสป์ารค์ กรุงเทพฯ 

สถาบนัเอเชยีศกึษา จฬุาฯ 

คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาฯ 

พพิธิภณัฑว์ฒันธรรมดอกไม ้

ผูเ้สนอบทความ 21 คน 

(ไทย 9 คน/ต่างชาต ิ12 คน) 

ผูเ้ขา้ร่วม 253 คน 

(ไทย 211 คน/ต่างชาต ิ42 คน) 
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การจดัสมัมนา/บรรยาย/ประชุมวิชาการ ความรว่มมือ จาํนวนผูเ้ข้ารว่มโครงการ 

กจิกรรม งานวนัภาษาไทยแหง่ชาต ิ

ประจาํปี พ.ศ. 2557 (28-31 กรกฎาคม 

2557) / จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาฯ 

สถาบนัภาษาไทยสรินิธร 

จุฬาฯ 

ผูเ้ขา้ร่วม 400 คน 

(ไทย 400 คน/ต่างชาต ิ- คน) 
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6. หนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์ (e-book) 
เป็นการนําหนังสอืหายากทีม่คีวามสําคญัต่อการศกึษาดา้นไทย-ไทศกึษา มาจดัทาํเป็น 

e-book เพื่อเผยแพรผ่า่นเวบ็ไซตข์องสถาบนั โดยในปีงบประมาณ 2557 ไดจ้ดัทําสิง่พมิพ์

อเิลก็ทรอนิกส ์เอกสารชัน้ต้นเกีย่วกบักจิการสื่อสารโทรคมนาคมของไทย จาํนวน 10 เรือ่ง ดงัน้ี 

(1) โคลงดัน้ปฏสิงัขรณ์วดัพระเชตุพน พระนิพนธก์รมสมเดจ็พระปรมานุชติชโินรส 

(2) จดหมายเหตุประถมวงสกุลบุนนาค และราชทตูสยามไปกรงุฝรัง่เศส 

(3) หนงัสอืตํารายาต่างๆ ชองพระคมัภรีป์ฐมจนิดาและโรคนิทาน 

(4) นิทานทองอนิ ของนายแกว้ นายขวญั 

(5) ประชุมพงศาวดารภาคที ่20 จดหมายเหตุเรือ่งทางไมตรรีะหว่าง กรงุศรอียธุยา

กบักรงุญีปุ่่ น หลวงจนิดาสหกจิ (ละมา้ย ธนะศริ)ิ แปลจากภาษาองักฤษของเซอร์

เออเนสต ์ซาเตา 

(6) ประชุมพงศาวดารภาคที ่20 จดหมายเหตุเรือ่งของพระณรงคว์ชิติ (จอน บุนนาค) 

เรือ่งราชทตูไทยไปประเทศฝรัง่เศส ในรชักาลที ่4 เมือ่ปีระกา พ.ศ. 2404. 

(7) พงศาวดารเมอืงสงขลาและพทัลุง 

(8) พระยายนืชงิชา้ 2460 

(9) พระราโชวาทและพระราชดํารสั คาํกราบบงัคมทลู คาํถวายชยัมงคล และ

จดหมายเหตุเมือ่สมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนี ทรง

ดาํรงตําแหน่งผูส้ําเรจ็ราชการแผ่นดนิ 

(10) จดหมายเหตุพระราชกจิรายวนัพระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้

เจา้อยูห่วั ภาคที ่24 

  

7. ส่ือการเรียนวิดีทศัน์ไทย–ไทศึกษา  
เป็นการนําเน้ือหาของการบรรยายหรอืการนําเสนอบทความวชิาการของวทิยากร จาก

การงานสมัมนา/บรรยายพเิศษ/ประชุมวชิาการ ทีจ่ดัโดยสถาบนัไทยศกึษา มาผลติสื่อวดีทิศัน์

เพื่อการเรยีนการสอนในรปูแบบ VDO streaming ผ่านเวบ็ไซตข์องสถาบนั โดยใน

ปีงบประมาณ 2557 ไดม้กีารจดัทาํสื่อวดีทิศัน์การบรรยายเชงิวชิาการ จาํนวน 41 เรือ่ง จากงาน

สมัมนาและการประชุมวชิาการ 4 โครงการ ดงัน้ี 

(1) การประชุมวชิาการระดบัชาต ิผา้ทอในวถิชีวีติไทย-ไท วนัที ่20-21 มถุินายน 2556 

ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชาออคดิ จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 10 เรือ่ง 

(2) การประชุมวชิาการนานาชาต ิ2013 Chulalongkorn Asian Heritage Forum: The 

Emergence and Heritage of Asian Women Intellectuals เฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็

พระศรสีวรนิทริา บรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ ในโอกาสทีอ่งคก์ารยเูนสโก

ประกาศยกยอ่งใหเ้ป็นบุคคลสาํคญัของโลก ในวาระครบ 150 ปี แห่งพระราชสมภพ 
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วนัที ่10-11 กนัยายน 2556 ณ โรงแรมอมิพเิรยีล ควนิสป์ารค์ กรุงเทพฯ จาํนวน 

27 เรือ่ง 

(3) การบรรยายพเิศษ East Asian Perspective on Thai Studies วนัที ่16 ธนัวาคม 

2556 ณ ศศนิเวศ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํนวน 2 เรือ่ง 

(4) การสมัมนาวชิาการ ธรรมะร่วมสมยั คนไทย คนเทศ วนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2557 ณ 

โรงแรมปทุมวนัปริน๊เซส กรุงเทพฯ จาํนวน 2 เรือ่ง 

 

8. การพฒันาปรบัปรงุคณุภาพการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

    และงานประกนัคณุภาพ 
สบืเน่ืองจากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัไดเ้ปลีย่นแปลงรปูแบบการพจิารณาความดี

ความชอบเพื่อเสนอเลื่อนขัน้เงนิเดอืน และการปรบัโครงสรา้งของหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 

ทาํใหพ้นกังานและลกูจา้งของสถาบนัไทยศกึษาตอ้งทาํความเขา้ใจกบัระบบการประเมนิ

คุณภาพภายในระบบใหม ่สถาบนัฯ จงึไดจ้ดั โครงการพฒันาปรบัปรงุคุณภาพการดําเนินงาน

อยา่งต่อเน่ืองและงานประกนัคุณภาพ (KAIZEN) เพื่อชีแ้จงขอบข่ายแผนงานประจาํปีของแต่ละ

ฝ่าย และประชุมทําความเขา้ใจแนวทางการประเมนิผลการทํางานระหว่างปีและรอบปีของ

พนกังานและลกูจา้ง ตามระเบยีบและระบบประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยั ตลอดจนการรบั

ฟังความคดิเหน็จากบุคลากรเกีย่วกบัปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน เพื่อการปรบัปรงุการ

ดาํเนินงานของสถาบนัไทยศกึษาใหเ้กดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

ในปีงบประมาณ 2557 น้ี สถาบนัไทยศกึษา ไดจ้ดัโครงการ KAIZEN จาํนวน 2 ครัง้ 

โดยครัง้ที ่1 จดัขึน้ วนัที ่22 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมอรยิาศรมวลิล่า กรงุเทพฯ โดยเรยีนเชญิ 

รองศาสตราจารย ์ดร. ววิฒัน์ วฒันาวุฒ ิอาจารยป์ระจาํคณะวศิวกรรมศาสตร ์มาบรรยาย เรือ่ง 

“กระบวนการจดัการความรู ้(KM): การดําเนินงานทีจ่าํเป็นต่อการตรวจประกนัคุณภาพ” และ

เรยีนเชญิ คุณอนงคว์รรณ เลศิพรประสพโชค และ คุณประสทิธิ ์เอือ้สถาพรกจิ สาํนกับรหิาร

การเงนิ การบญัช ีและการพสัดุ มาใหค้วามรูแ้ละแลกเปลีย่นความความคดิรว่มกบัคณะผูบ้รหิาร

และบุคลากรของสถาบนัไทยศกึษา ในหวัขอ้ “ภาพรวมกระบวนการเบกิจ่ายงบประมาณ: แนว

ทางการประสานงานระหว่างส่วนงานกบัสาํนกับรหิารการเงนิ การบญัช ีและพสัดุ” 
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ครัง้ที ่2 จดัขึน้ วนัที ่18-21 ธนัวาคม 2556 ณ โรงแรมอมาร ีหวัหนิ จงัหวดั

ประจวบครีขีนัธ ์เป็นการประชุมความคบืหน้าเกี่ยวกบัแผนปฏบิตังิานและงบประมาณประจาํปี 

2557 รวมถงึการแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อ

นําไปปรบัปรงุการดาํเนินงานกจิกรรมต่างๆ ตามแผนปฏบิตังิานประจาํปี และการประชุมเชงิ

ปฏบิตักิาร เรือ่ง “การจดัทําแบบแสดงภาระงานและขอ้ตกลงภาระงาน (JD/AS) และการ

ประเมนิพนกังานมหาวทิยาลยัรปูแบบใหม”่ 
 

9. การสรา้งเครือข่ายระดบัภมิูภาคและนานาชาติ 
สถาบนัไทยศกึษา มุง่สรา้งความรว่มมอืดา้นวชิาการกบันกัวชิาการและหน่วยงานระดบั

ภมูภิาคและนานาชาต ิเพื่อพฒันาไปสู่การสรา้งเครอืข่ายความรว่มมอืดา้นวชิาการไทยศกึษาใน

ระดบัสากล จากผลการดําเนินงานของสถาบนัไทยศกึษาตลอดระยะหลายปีทีผ่่านมา สถาบนั

สามารถสรา้งความรว่มมอืทางดา้นวชิาการในมติต่ิางๆ กบันกัวชิาการและสถาบนัการศกึษาใน

ต่างประเทศ อาท ิการแลกเปลีย่นนกัวจิยั การทําขอ้ตกลงความรว่มมอืดา้นงานวจิยั การเขา้รว่ม

ประชุมหรอืรว่มเป็นเจา้ภาพจดังานประชุมวชิาการนานาชาต ิโดยในปีงบประมาณ 2556 มผีล

การดําเนินงาน ดงัน้ี 
 

9.1 การแลกเปล่ียนนักวิจยั 

ในปีงบประมาณ 2557 สถาบนัไทยศกึษาไดต้อ้นรบันกัวจิยัแลกเปลีย่น จาํนวน 4 คน 

ไดแ้ก่ (1) Mr. Keiji Ideta นักวจิยัจาก University of Tokyo ประเทศญีปุ่่ น เดนิทางมาทําวจิยั

ระหว่างเดอืนมนีาคม 2556 ถงึเดอืนมนีาคม 2558 (2 และ 3) Ms. Zheng Nan และ Ms. Xiyan 

Tang นกัวจิยัจาก Zhejiang Gongshang University ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี เดนิทาง

มาทําวจิยัระหว่างเดอืนสงิหาคม 2556 ถงึมกราคม 2557 และ (4) Venerable Mooyuen (Mr. 

Seunghae Hyun) นกัวจิยัจาก College for Buddhist Studies, Dongguk University ประเทศ

สาธารณรฐัเกาหล ีเดนิทางมาทําวจิยัดา้นพุทธศาสนาเปรยีบเทยีบ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 

2556 ถงึเดอืนมถุินายน 2557 
 

9.2 การเจรจาความร่วมมือและการทาํข้อตกลงความร่วมด้านการวิจยั 

 ในปีงบประมาณ 2557 คณะผูบ้รหิารสถาบนัไทยศกึษา มกีําหนดเดนิทางไปประเทศ

สาธารณรฐัฟิลปิปินส ์ระหว่างวนัที ่11–14 ธนัวาคม 2556 เพื่อประชุมและลงนามในขอ้ตกลง

ความรว่มมอืดา้นการวจิยั ร่วมกบั Southeast Asian Studies Regional Exchange Program 

(SEASREAP) มอีายสุญัญา 2 ปี พรอ้มกนัน้ี ไดเ้ขา้เยีย่มชม University of the Philippines และ 

University of Santo Tomas เพื่อสรา้งสมัพนัธแ์ละเจรจาความรว่มมอืดา้นงานวจิยั อนัจะไปสู่

การลงนามขอ้ตกลงความรว่มมอืในอนาคต 

สถาบนัไทยศกึษา ยงัมอบหมายให ้อาจารย ์ดร. เปรม สวนสมทุร รองผูอ้ํานวยการฝ่าย

วจิยั เป็นผูแ้ทนหน่วยงานเขา้รว่มประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิThe 2014 Association of 
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Asian Studies Annual Conference: Philadelphia ระหว่างวนัที ่27–30 มนีาคม พ.ศ. 2557 ณ 

เมอืง Philadelphia ประเทศสหรฐัอเมรกิา เพื่อประสานงานและตดิตามการดําเนินการจดั

กจิกรรมวชิาการภายใตส้ญัญาความรว่มมอืกบั Association of Asian Studies (AAS)  

 คณะผูบ้รหิารสถาบนัไทยศกึษา ยงัมกีําหนดเดนิทางไปเมอืง Nagoya ประเทศญีปุ่่ น 

ระหว่างวนัที ่22-26 พฤษภาคม 2557 เพือ่ประชุมหารอืรว่มกบัตวัแทนจาก Graduate School 

of Letters, Nagoya University ในการจดัทาํสิง่พมิพว์ชิาการดา้นไทยศกึษารว่มกนัและตดิตาม

ความกา้วหน้าในการดาํเนินงานตามขอ้ตกลงความรว่มมอืทีไ่ดล้งนามไวใ้นปีงบประมาณ 2555 

และไดเ้ขา้เยีย่มชม วดันิตไตจ ิ(Nittaiji) ซึง่เป็นวดัทีแ่สดงถงึความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศไทย

และญีปุ่่ นตัง้แต่สมยัรชักาลที ่5 เพื่อประชุมหารอืรว่มกบัผูแ้ทนวดัในการขออํานวยความสะดวก

การทําวจิยัภายในวดั และขออนุญาตใชเ้อกสารขอ้มลูต่างๆ ในหอ้งสมดุ 
 

9.3 การเข้าร่วมประชมุวิชาการในต่างประเทศ 

 ในปีงบประมาณ 2557 สถาบนัไทยศกึษา ไดส้่งผูแ้ทนเขา้รว่มประชุมวชิาการใน

ต่างประเทศ จาํนวน 3 ครัง้ ดงัน้ี 

(1) The 2014 Association of Asian Studies Annual Conference: Philadelphia ณ 

เมอืง Philadelphia ประเทศสหรฐัอเมรกิาระหว่างวนัที ่27–30 มนีาคม 2557 

สถาบนัไทยศกึษา เป็นผูร้บัผดิชอบจดั Panel หวัขอ้ “The Future of ASEAN and 

New Member States with a Special Focus on Thailand” และส่งผูแ้ทนไดแ้ก่

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วลยั อศิรางกูร ณ อยธุยา และผูช่้วยศาสตราจารยฤ์ทธริงค ์

จวิากานนท ์เป็นตวัแทนเขา้รว่มประชุม  

(2) XVIIth Congress of the International Association of Buddhist Studies ณ กรงุ

เวยีนนา ประเทศออสเตรยี ระหว่างวนัที ่18–23 สงิหาคม พ.ศ. 2557 สถาบนัไทย

ศกึษาไดส้่งผูแ้ทนเขา้รว่มประชุมจาํนวน 2 คน ไดแ้ก่ รองศาสตราจารย ์ดร. สุจติรา 

จงสถติยว์ฒันา เสนอบทความวจิยัในหวัขอ้ Chak Ma Chom Muang (A City 

Sojourn on a Horse Back): A Visit to the Temple of the Emerald Buddha และ 

อาจารย ์ดร. เปรม สวนสมุทร เสนอบทความวจิยัในหวัขอ้ Flowers in a Vase: The 

Significance of Flower Offering in Thai Buddhist Tradition 

(3) งานสมัมนาวชิาการดา้นไทยศกึษา ณ Universidad Autonoma Metropolitana 

(UAM) วทิยาเขต Iztapalapa กรงุเมก็ซโิก วนัที ่12 กนัยายน 2557 จดัโดยสถาน

เอกอคัรราชทตู ณ กรงุเมก็ซโิก สถาบนัไทยศกึษาไดร้บัการประสานงานจาก

กระทรวงการต่างประเทศในการส่งผูแ้ทน คอื ผูช่้วยศาสตราจารยฤ์ทธริงค ์จวิากา

นนท ์เขา้รว่มประชุมเพือ่แลกเปลีย่นความรูด้า้นไทยศกึษา การพฒันาการเรยีนการ

สอนไทยศกึษาในต่างประเทศ และการพฒันาความรว่มมอืทางวชิาการดา้นไทย

ศกึษา 
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10. โครงการวิวฒัน์ไทยศึกษานานาชาติเพ่ือการพฒันาสงัคมไทย   

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

มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ในระดบันานาชาตอิย่างเป็นรปูธรรม เป็นการสรา้งแรงดงึดดูให้

นกัวจิยัทัว่โลกเหน็ความสําคญัของการศกึษาไทยศกึษาในบรบิทต่างๆ อยา่งบูรณาการ และเป็น

การส่งเสรมิการวจิยัดา้นไทยศกึษาใหเ้ป็นหวัขอ้หน่ึงในการวจิยัในระดบัภูมภิาคทัง้เอเชยีและ

อาเซยีน โดยช่วงเริม่ตน้ ตัง้แต่ปี 2551 ไดก้ารสนบัสนุนจากสํานกังานกองทุนสนับสนุนการวจิยั 

(สกว.) จนกระทัง่ในปีงบประมาณ 2556 จงึไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจากจฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัในฐานะโครงการยุทธศาสตร ์ดาํเนินการผ่านกจิกรรมหลกั 2 โครงการ ไดแ้ก่ การ

ใหทุ้นพฒันาบทความวจิยัไทยศกึษานานาชาต ิเพื่อสนบัสนุนเงนิทุนบางส่วนเพื่อใหผู้ว้จิยั

เดนิทางมาทําวจิยัในประเทศไทย และการจดัประชุมวชิาการ เพื่อเผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้นไทย

ศกึษา รวมถงึการพฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืทางวชิาการและงานวจิยั โดยในปีงบประมาณ 

2557 ไดม้กีารดําเนินงาน ดงัน้ี 
 

10.1 การให้ทนุพฒันาบทความวิจยั  

ในปี 2557 มผีูร้บัทุน 18 คน เป็นชาวไทย 9 คน ชาวต่างประเทศ 9 คน (ศกึษาใน

ประเทศไทย 4 คน ศกึษาในต่างประเทศ 14 คน) มรีายชื่อและหวัขอ้วจิยั ดงัน้ี 
 

No. Name/Nationality University Research Topic 

1 Daniel Whitehouse 

British (M.A. Student) 

ChulalUniversity of Leeds Hybrid Masculinity in Nan 

province 

2 Pasoot Lasuka  

Thai (Ph.D. Student) 

Australian National 

University 

Heal Chiwid-jinn Film: the Cultural 

Politics of/in the Post 1997 Thai 

Biographical Cinemaing 

Meditation Techniques of 

Selected Thai Meditation Masters 

3 Montawadee Krutmechai 

Thai (Ph.D. Student) 

University Sains Malaysia Participatory Engagement and 

Women Empowerment in a 

Buddhist Medicine based 

Alternative Public Health Model-A 

case study of Buddhist Medicine 

Foundation of Thailand 

4 Arwut Teerasak 

Thai (Ph.D. Student) 

Chulalongkorn University “It’s a Means, Not an End” 

Provision of English Language 

Education in the King Rama V’s 

Reign 
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5 Eugenie Merieau 

French (Ph.D. Student) 

National Institute Oriental 

Languages and 

Civilizations, France 

The Thai Political Crisis and the 

Expansion of Judicial Power in 

Thailand 

6 Nicole Jenne 

German (Ph.D. Student) 

European University 

Institute 

Limiting the Use of Force : 

Deterrence or Restraint? The 

Thai-Cambodian Land Border 

Dispute Revisited 

7 Norachit Jirasatthumb 

Thai (Ph.D. Student) 

University of Sydney Institutionalization of the Thai 

Sufficiency Economy Philosophy 

(SEP) and a Critical Assessment 

8 Narut Kupthanaroj  

Thai (Ph.D. Student) 

Chulalongkorn University The Chinese Vegetarian Festival 

In Bangkok’s Chinatown: A Space 

For Presenting Cultural Identities 

Of Chineseness in Contemporary 

Thai Society 

9 Prasirt Runra  

Thai (Ph.D. Student) 

Chulalongkorn University The New Year “Countdown” 

Chanting Ceremony in 

Contemporary Thai Society : An 

Analysis of an Invented Tradition 

10 Watcharaporn Distapan 

Thai (Ph.D. Student) 

Chulalongkorn University Phra Upakhut Midnight 

Almsgiving Ritual : Reproduction 

of a Northern Thai Ritual in 

Central Thailand 

11 Cyler Conrad  

American (Ph.D. Student) 

University of New Mexico Late-Pleistocene to Holocene 

Forager Subsistence Regimes in 

the Thai-Malay Peninsula 

12 Aliosha Herrera Elias 

Frence (Ph.D. Student) 

Paris3 Sorbonne Nouvelle The History of Thai Cinema and 

Audiovisual Studies (IRCAV) 

13 Rossawan 

Ponluksanapimol   

Thai (Ph.D. Student) 

University of Tokyo Sustainable Development through 

Eco-Tourism: A Comparison 

Between of Thailand and Japan 

14 Trent Thomas Walker  

American (Ph.D. Student) 

University of California A Bilingual Legacy: Rethinking 

Between Khmer and Thai Meters 

15 Verita Sriratana  

Thai (Ph.D. Student) 

University of St Andrew The Siamese Revolution 

Revisited: Signs of Change and 

Legacy in Literature 
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16 Amanah Nurish  

Indonesian (Ph.D. Student) 

Gadjah Mada University Religious Transformation Of 

Peasant Society In Contemporary 

Northeast-Thailand 

17 Benjamin Stuart Fairfield 

Thai (Ph.D. Student) 

University of Hawaii The Map that Christmas Carols 

Made: A Case of Musical 

Appropriation and Application in a 

Karen Village 

18 Alexander Trupp  

American (Ph.D. Student) 

University of Vienna Migrating into Tourist Business. 

Agency and Mixed 

Embeddedness of Ethnic Minority 

Women in Thailand 

 

10.2 การจดัประชมุวิชาการ  

โครงการ ENITS มดีาํรจิดัการประชุมวชิาการเพื่อใหผู้ร้บัทุนไดม้โีอกาสนําเสนอ

บทความวจิยัสู่สาธารณะ และเป็นเวทแีลกเปลีย่นความรูก้บัผูไ้ดร้บัทุนคนอื่นๆ ซึง่เป็น

นกัวชิาการและนกัวจิยัไทยศกึษารุน่ใหม ่ตลอดจนการพฒันาขยายเครอืขา่ยดา้นวชิาการไทย

ศกึษา อนัจะนําไปสู่ความสรา้งรว่มมอืทางดา้นวชิาการไดใ้นอนาคต ในปีงบประมาณ 2556 

โครงการ ENITS ไดจ้ดัการประชุมวชิาการ ENITS Scholarship Research Presentation 

จาํนวน 2 ครัง้ ครัง้ที ่1 ระหว่างวนัที ่27 - 28 เมษายน 2557 และครัง้ที ่2 ระหว่างวนัที ่5-7  

มถุินายน 2557 ณ โรงแรมปทุมวนัปริน๊เซส กรุงเทพฯ 
 

   
 

นอกจากน้ี โครงการ ENITS ยงัไดร้ว่มเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ

เรือ่ง บุหงาราํไป : ความหลากหลายและประสานกลมกลนืของวฒันธรรมภาคใต ้รว่มกบั 

สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัสงขลา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ 

และคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ระหว่างวนัที ่8 - 9 

พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเซน็ทารา หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์

โครงการและขยายเครอืขา่ยวชิาการไปสู่สถาบนัการศกึษาในส่วนภูมภิาคของประเทศ 
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