
ค ำสั่งคณะมนุษยศำสตร์ 
ที ่023/๒๕๖4 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ  
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำเกำหลีในประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 

ด้วย คณะมนุษยศาสตร์ ก าหนดจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ การจัดการเรียนการสอน
ภาษาเกาหลีในประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจ าปี พ.ศ. 2564 หัวข้อ “เปิดมุมมองแนวทางการขยายขอบเขตการสอน
ภาษาเกาหลี” ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม ๒๕๖4 รูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นพื้นที่ใน
การแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ตรง องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการสอนภาษาเกาหลี ส าหรับนักวิชาการ
ที่ปฏิบัติการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไป
ที่มีความสนใจ  

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดเตรียมงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานประชุมวิชาการนานาชาติ การจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย ครั้งที่ 14 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์     ประธานกรรมการ 

๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร       กรรมการ 

๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       กรรมการ 

๔. รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

๕. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์     กรรมการ 

๖. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 

๗. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์    กรรมการ 

๘. หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก    กรรมการ 

๙. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์   กรรมการ 

๑๐. ดร.จุฑามาศ   บุญชู     กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๒. นางสาวมณีนุช   ประกรรษวัต    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า และอ านวยการให้แก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
๒. ก ากับดูแลให้การด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำร 
๑. ดร.จุฑามาศ   บุญชู     ประธานกรรมการ 
๒. Miss Choi Jiyoung      กรรมการ 
๓. นางสาวธนัชพร  ปริกัมศีล     กรรมการ 
๔. หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ    กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวมณีนุช ประกรรษวัต    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

๒ 

 

หน้ำที ่
๑. ขออนุมัติโครงการ และจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๒. ติดต่อประสานงาน Keynote Speaker 
๓. ติดต่อประสานงานทุกฝ่าย และจัดประชุมเพ่ือติดตามงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๔. จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆ  
๕. จัดท าหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ 
๖. สรุปผลเมื่อเสร็จสิ้นงาน และรายงานเสนอคณะฯ 
๗. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร 
๑. ดร.จุฑามาศ  บุญชู      ประธานกรรมการ 
๒. Miss Choi Jiyoung      กรรมการ 
๓. Miss Yoon Miso      กรรมการ 
๔. Miss Kim Junghee      กรรมการ 
๕. Miss Lee Boram      กรรมการ 
๖. นางสาวธนัชพร  ปริกัมศีล    กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวพุธิตา  สิงหเดช     กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวมณีนุช ประกรรษวัต    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่
จัดท าเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Abstracts และ Proceedings  

1. จัดท าข้ันตอนการส่งผลงาน 
2. สรรหา ทาบทาม ติดต่อประสานงาน และส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน 
3. ติดต่อประสานงานการแก้ไขบทความกับนักวิจัย และหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ผลงาน 
4. จัดท ารูปแบบต้นฉบับ Abstracts และ Proceedings  
5. บันทึกข้อมูล Abstracts และ Proceedings ลง CD rom 
6. เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  
๗. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ และกำรเผยแพร่ 
๑. ดร.จุฑามาศ  บุญชู      ประธานกรรมการ 
๒. Miss Choi Jiyoung      กรรมการ 
๓. นางสาวธนัชพร  ปริกัมศีล     กรรมการ 
๔. นางสาวพุธิตา  สิงหเดช     กรรมการ 
๕. นายประธาน   สายค า     กรรมการ 
๖. นายศุภวิช   ปานมณ ี    กรรมการ 
๗. นายณัฐวุฒิ   นลินรัตนกุล    กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวสุรีย์พร   ชุมแสง     กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาวมณีนุช ประกรรษวัต    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 



 

๓ 

 

หน้ำที่ 
๑. ออกแบบ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
๒. ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการผ่านทาง Social media 
๓. ถ่ายวิดีโอ หรือภาพนิ่งในภาพรวมของงานการประชุมวิชาการ 
๔. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ และระบบสำรสนเทศ 
1. ดร.จุฑามาศ  บุญชู      ประธานกรรมการ 
2. นายศิวัสว์  สุรกิจบวร     รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวธนัชพร  ปริกัมศีล     กรรมการ 
4. นางสาวพุธิตา  สิงหเดช     กรรมการ 
5. Miss Choi Jiyoung      กรรมการ 
6. Miss Lee Boram      กรรมการ 
7. Miss Yoon Miso      กรรมการ 
8. นายประธาน   สายค า     กรรมการ 
9. นายศุภวิช   ปานมณ ี    กรรมการ 
10. นายเอกชัย   เหล็กสิงห์     กรรมการ 
11. นางสาวพรภุทชรี  โพธิ์ทอง    กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวมณีนุช  ประกรรษวัต    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่
๑. ควบคุมดูแลโสตทัศนูปกรณ์ในภาพรวมของงานประชุม 
๒. การถ่ายทอดสดการประชุมวิชาการทางเว็บไซต์ 
๓. จัดหา ควบคุมสื่อน าเสนอห้องพิธีการ และห้องน าเสนอ 
๔. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่   18   กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา  สังขพันธานนท์) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
 
 

 


