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ใบสมัครรับเลือกตั้ง 
ตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคม 

สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย 

ชื่อ/นามสกลุ (ภาษาไทย).....รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีติสาร....................................................... 
(ภาษาอังกฤษ).....Assoc. Prof. Dr.Chomnard Setisarn................................................................... 
สมาชิกสามัญ เลขที่.....ส 2558/1013...............วันหมดอายสุมาชิก...สมาชิกสามัญตลอดชีพ............... 

ที่อยู่ปัจจุบัน....5/1781 ซอย 15 ม.ประชาชื่น ถ.สามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120.. 

..........................................................................หมายเลขโทรศัพท์........081-458-6705....................... 

หมายเลขโทรสาร.........................................E-mail....chomnard.s@chula.ac.th............................ 
วัน / เดือน / ปีเกิด......11 มี.ค.2511....................................อาย.ุ...............54 ป.ี............................... 

หมายเลขโทรศัพท์  ........................................หมายเลขโทรศัพท์ ............................................................ 

 
การศึกษา 

คุณวุฒิ      ปีที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 B.A. (Comparative Culture) 2535 University of Tsukuba 
 M.A. (Japanese Studies) 2537 University of Tsukuba 
 Ph.D. (History and Anthropology) 2542 University of Tsukuba 

 
ตำแหน่งงานปัจจุบัน 
........หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก..................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 
สถานที่ทำงานปัจจุบัน 
.......คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย............................................................................... 

............................................................................................................................................................ 
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ประวัตกิารทำงาน (โดยสังเขป) 
1. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะอักษรศาสตร์ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2558 
2. ผู้อ านวยการศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2559 
3. ประธานกรรมการศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ตั้งแต่ 21 เมษายน 2560 ถึง 20 เมษายน    

           2562 
4. ประธานคณะกรรมการบริหาร Asian Network for Japanese Studies ภายใต้การสนับสนุนของ  
   Kyoto University Asian Studies Unit (KUASU) ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง มีนาคม 2562 
5. หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 

2560 ถึงปัจจุบัน 
 

ประวัติการเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยากร/คร/ูนักเขียน ฯลฯ ในสมาคมฯ 
 1. นายทะเบียนสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย 2561 ถึง ปัจจุบัน 
 2. กองบรรณาธิการวารสาร jsn Journal 
 3. คณะผูดู้แลเพจ Facebook สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย 
 4. วิทยากรบรรยายเร่ือง “คติชนวิทยากับการศึกษาญี่ปุ่นปัจจุบัน” ในงาน Book Talk ครั้งที่ 1 
 5. ผู้วิพากษ์หนังสือเรื่อง “ญี่ปุ่นที่ยังไม่รู้จัก” ในงาน Book Talk ครั้งที่ 4 
 6. ล่ามและผู้สรุปความเป็นภาษาไทยในการบรรยายเร่ือง 「スパニッシュ・インフルエンザと日 

     本」โดย Assoc.Prof.Dr.Tatsushi FUJIHARA ในการประชุมวิชาการ JSAT ครั้งที่ 14 
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นโยบายการบริหารสมาคม / ถ้อยแถลงถึงสมาชิก 
แนวทางการบริหารสมาคม 
1. พัฒนาระบบบริหารสมาคมที่มีประสิทธิภาพ สมาชิกทุกคนมีโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของการ

บริหารงานสมาคม มีเครือข่ายที่เข้มแข็งครอบคลุมพ้ืนที่และศาสตร์ที่หลากหลาย 
2. ส่งเสริมการวิจัยและการเรียนการสอนด้านญี่ปุ่นศึกษาผ่านการประชุมวิชาการ วารสารของ

สมาคม รวมถึง platform ร่วมสมัยอ่ืน ๆ   
3. ยกระดับการวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษาด้วยการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ และขยายขอบเขตความสนใจและ

งานวิจัยของสมาชิกไปสู่ศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ส่ิงแวดล้อมศึกษา ภัยพิบัติศึกษา AI Cyberspace 
4. ขยายช่องทางในการน าเสนอความรู้ด้านญี่ปุ่นศึกษาสู่สังคม และเป็นสื่อกลางในการน าองค์ความรู้

ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาประเทศ 
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            ใบสมคัรรับเลือกต้ัง  
 

ตำแหนง่กรรมการบรหิารสมาคม 
 สมาคมญี่ปุ่นศกึษาแหง่ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย)...........ยุพกา ฟูกุชิม่า...................  
(ภาษาอังกฤษ).........................YUPAKA FUKUSHIMA.................................  
สมาชิกสามัญ เลขที่...........ส 2560/1065........วันหมดอายุสมาชิก.........สามัญตลอดชีพ............  
ท่ีอยูปั่จจุบนั.........58/12 ซอยพร้อมศรี 2 ถนนสุขมุวิท 39 แขวงคลองตันเหนอื เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110.........  หมายเลขโทรศัพท์.......02-392-8463...........  
หมายเลขโทรสาร..........................................E-mail......fhumykf@ku.ac.th ..............  
วัน / เดือน / ปีเกิด...............6 ธันวาคม 2516.............อาย.ุ.............48 ปี.............  
หมายเลขโทรศพัท์........084-148-4362.......หมายเลขโทรศัพท์..........02-579-5566 #2408..........  
 

การศึกษา 
2552 Ph.D. Japanese Language and Culture, National Graduate Institute for 
Policy Studies, Japan 
2543 M.A. Japanese Studies, Tokyo University of foreign Studies, Japan 
2539 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย 

 

ตำแหน่งงานปัจจุบัน 
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

สถานที่ทำงานปัจจุบัน 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ประวัติการทำงาน (โดยสงัเขป) 
พ.ศ. 2543-2546 

 อาจารย์ประจำ ศูนย์ภาษา มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ 
 พ.ศ. 2546-2547 

อาจารย์ประจำ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน 
รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
Visiting Research Fellow มหาวิทยาลัย Gakushuin (28/5/2015-26/7/2015) 
Visiting Research Fellow มหาวิทยาลัย Yamanashi Gakuin (1/4/2019-30/4/2019) 
 

ประวัติการเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/ที่ปรึกษา/วิทยากร/ครู/นกัเขยีน ฯลฯ  ในสมาคมฯ 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทางวิชาการการประชุมเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาครั้งที่ 13 

- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทางวิชาการการประชุมเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาครั้งที่ 15 
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร jsn journal vol.8 no.2  สังกัดสมาคม

ญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย   
- วิทยากรงานเสวนาทางวิชาการ “Book Talk” ในหัวข้อ “ออกเสียงภาษาญี่ปุ่นอย่างไรให้น่า 

ฟังจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ” 
- ผูท้รงคุณวุฒิประเมินบทความทางวิชาการเพ่ือนำเสนอในงานประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร jsn journal vol.6 no.1  สังกัดสมาคม

ญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย   
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 

42 ฉบับที่ 2  
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารอินทนิลทักษิณสาร vol.15 no.2 สังกัด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
- ผู้ช่วยบรรณาธิการ วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ตั้งแต่ ปีที่ 11 (ปี 2564) ฉบับที่ 1  
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นโยบายการบริหารสมาคม / ถอ้ยแถลงถึงสมาชิก 
1. ส่งเสริมความเข้มแขง็ด้านวิชาการ และการวิจัยเร่ืองญี่ปุ่นศึกษาทั้งด้านมนุษยศาสตร์ และ

สังคมศาสตร์ โดยการจัดกจิกรรมต่อไปนี้  
1.1 จัดประชุมวิชาการเพ่ือเป็นเวทีสำหรับพบปะหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง

นักวิชาการ และนักวิจัย   
1.2 จัดทำวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา โดยรักษาคุณภาพของวารสารใหค้งอยู่ในระดับสูง 
1.3 ส่งเสริมการทำวิจัยด้านญีปุ่่นศึกษาระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ 
1.4 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา ผ่านเวทีเสวนา หรือการ

แลกเปลี่ยนความคดิเห็น 
2. สร้างความร่วมมือด้านวิชาการ และการวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น  
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง รวมถงึพิจารณาแหล่งทุนสนบัสนุนทาง

การเงินจากหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มขึน้ เพื่อให้การดำเนนิงานและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 









    ใบสมัครรับเลือกตั้ง  
        ตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคม 
            สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย 
 
 

 

ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย).....ดร.ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์........................................................ 
         (ภาษาอังกฤษ)..Siriwon Munintarawong................................... 
สมาชิกสามัญเลขที่...ส2559/1058........วันหมดอายุสมาชิก..........ตลอดชีพ......................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน.... 101 หมู่ 5 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ 77180....หมายเลขโทรศัพท์ 064-
241-5451 หมายเลขโทรสาร...-.....E-mail..... sirionce@hotmail.com............... 
วัน / เดือน / ปี เกิด........20 มีนาคม 2524.....................อายุ..................40 ปี........................ 
หมายเลขโทรศัพท์.... 064-241-5451.......หมายเลขโทรศัพท์...... 064-241-5451........... 

การศึกษา 
คุณวุฒิ               ปี พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 

   Doctor of Philosophy   2553  Osaka University, Japan  
(Language and society)  

  Master's Program (Japanese Studies)  2550        Osaka University of  
Foreign Studies, Japan 

   ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 2548  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
   (ภาษาญี่ปุ่น)      ประเทศไทย 

ตำแหน่งงานปัจจุบัน 
อาจารย์ประจำ ภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก/สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

สถานที่ทำงานปัจจุบัน 
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก..คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 

ประวัติการทำงาน (โดยสังเขป) 
2553-2557   อาจารย์ประจำ ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 



2557-2559   ประธานโครงการปริญญาโท สาขาญี่ปุ่นศึกษา คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2559-ปัจจุบัน   อาจารย์ประจำ ภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก  
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ประวัติการเป็น กรรมการ/อนุกรรมการ/ท่ีปรกึษา/ 
วิทยากร/ครู/นักเขียน ฯลฯ ในสมาคมฯ 
 
-กรรมการบริหารสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย 
 
 
 

นโยบายการบริหารงานสมาคม / ถ้อยแถลงถึงสมาชิก 
จะร่วมพัฒนาสมาคมให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น 
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ใบสมัครรับเลือกตั้ง
ต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรสมำคม 

สมำคมญี่ปุ่นศึกษำแห่งประเทศไทย 

ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย).......ภัทรอร พิพัฒนกุล........................................................... 
(ภาษาอังกฤษ)...........Pat-on Phipatanakul...............................................................
สมำชิกสำมัญ เลขท ี่...........................................วันหมดอำยุสมำชิก....................................................... 
ที่อยูปจจุบัน.............59/125 อารีเพลส ถนนสุขุมวิท ซอย 26 แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย... 
.............กรุงเทพฯ 10110....................หมายเลขโทรศัพท  ..........0818155753........................... 
หมายเลขโทรสาร.............................E-mail.........patonphipat@gamil.com............. 
วัน / เดือน / ปีเกิด.........23 สิงหาคม พ.ศ.2515...........อายุ...............49........................... 
หมายเลขโทรศัพท  ......081-8155753........หมายเลขโทรศัพท . ................................ 

กำรศึกษำ 
.พ.ศ.2539 B.A. Culture and Communication, Tokyo Woman’s Christian University.. 
.พ.ศ.2553 อ.ม. ภาษาและวรรณคดีญี่ปุน, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
.พ.ศ.2558 อ.ด. วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ต ำแหนง่งำนปัจจุบัน 
.ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
..114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110. 
.............................................................................................................................................................. 

สถำนที่ท ำงำนปัจจุบัน 
.คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
.114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110. 
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 ประว ัติกำรท ำงำน (โดยสงัเขป) 
.พ.ศ.2539-2541   ผูชวยกลอง  ผูชวยผูกํากับ  ผูประสานงานของบริษัท Media Lab และ 
                        Sinc Corporation  ถายทํารายการโทรทัศนตางๆ ที่ประเทศญี่ปุน 
.พ.ศ.2541-2543    เจาหนาที่กิจกรรมพิเศษและหัวหนาศูนยแปล  โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม 
.                        สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) กรุงเทพฯ 
.พ.ศ.2543-2547  เจาหนาที่ทองถิ่น  งานวิเทศสัมพันธและงานกงสุล  ลาม  เลขานุการเอกอัครราชทูต 
.                      สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว  
.พ.ศ.2553 ถึงปจจุบัน  อาจารยประจาํ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  นักแปล และลามอิสระ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 ประว ัติกำรเป็นกรรมกำร/อนุกรรมกำร/ที่ปรึกษำวิทยำกร/ครู/นกัเขยีน ฯลฯ ในสมำคมฯ 
.พ.ศ.2563-2565  กรรมการสมาคมญี่ปุนศึกษาแหงประเทศไทย 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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นโยบำยกำรบริหำรสมำคม / ถอ้ยแถลงถึงสมำชิก 

.ดิฉันไดเขารวมการประชุมวิชาการของสมาคมญี่ปุนศึกษาแหงประเทศไทยมาตลอด 

จากการทํางานในสมาคมฯ สมัยที่ผานมา ไดเรียนรูและทํางานรวมกับคณาจารย นักวิจัย 

ผูเชี่ยวชาญในวงการศึกษาเกี่ยวกับญี่ปุน กรรมการทุกทานรวมถึงสมาชิกสมาคมฯ ลวนมีเปาหมายตรงกัน 

คือการพัฒนาการศึกษาดานญี่ปุนใหเปนที่แพรหลายมากขึ้น สรางเครือขายทั้งนักศึกษาและนักวิชาการ

จากสาขาวิชาตางๆ ที่มีความสนใจในประเทศญี่ปุนใหไดมีความรวมมือที่ดีตอกัน

ดิฉันไดวาวงการวิชาการนี้ยังเติบโตอยางตอเนื่อง และหวังวาจะชวยงานสมาคมฯ ไดบาง 

กิจกรรมของสมาคมมีความสําคัญในการสรางเวทีที่เปนประโยชนสําหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ 

เพื่อแสวงหาความรูและไดนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอคําแนะนาํจากผูทรงคุณวุฒิและเพื่อเผยแพรผลงาน

ใหเปนที่รับรูในวงกวาง  เปนโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคคลจากหลากหลายสาขาวิชา 

 ดิฉันจึงหวังวาจะเปนสวนหนึ่งในการสืบสานเจตนารมยของนักวิชาการรุนพี่สูรุนนอง 

และเปนกําลังใจในการสรางสรรคผลงานวิชาการดานญี่ปุนศึกษาในประเทศไทยตอไป 
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ใบสมัครรับเลือกตั้ง 
 

ต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรสมำคม 

สมำคมญี่ปุ่นศึกษำแห่งประเทศไทย 
 
 

ชื่อ/นำมสกุล (ภำษำไทย)....................................................................................................................... 

(ภำษำอังกฤษ)........................................................................................................................................  

สมำชิกสำมัญ เลขท ี่...........................................วันหมดอำยุสมำชิก....................................................... 

ท ี่อยูป่ ัจจุบนั............................................................................................................................................ 

..........................................................................หมำยเลขโทรศัพท  ....................................................... 

หมำยเลขโทรสำร..........................................E-mail............................................................................. 

วัน / เดือน / ปีเกิด................................................................อำย.ุ........................................................ 

หมำยเลขโทรศพัท  ........................................หมำยเลขโทรศัพท  ............................................................  

 

กำรศึกษำ 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

ต ำแหนง่งำนปัจจุบัน 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

สถำนที่ท ำงำนปัจจุบัน 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 
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 ประว ัติกำรท ำงำน (โดยสังเขป) 
.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

 ประว ัติกำรเป็นกรรมกำร/อนุกรรมกำร/ที่ปรึกษำวิทยำกร/คร/ูนกัเขยีน ฯลฯ ในสมำคมฯ 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................
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นโยบำยกำรบริหำรสมำคม / ถอ้ยแถลงถึงสมำชิก 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
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ใบสมคัรรบัเลอืกตัง้ 
ต ำแหน่งกรรมกำรบรหิำรสมำคม 

สมำคมญีปุ่่ นศกึษำแหง่ประเทศไทย 

ชื่อ/นำมสกุล (ภำษำไทย)........นำงสำวสุนิศำ ธรรมำววิฒัน์.................................................................. 

(ภำษำองักฤษ).......Miss Sunisa TAMMAWIWAT.............................................................................. 

สมำชกิสำมญั เลขที.่..........ส 2559/1044............วนัหมดอำยสุมำชกิ.............ตลอดชพี......................... 

ทีอ่ยูปั่จจุบนั.......272/117 หมู ่1 หมูบ่ำ้นสริญัญำพำรค์ ต.ถนนใหญ่ อ.เมอืง จ.ลพบุร ี1500................... 

หมำยเลขโทรศพัท.์...............0917750947...............หมำยเลขโทรสำร.......................-........................   
E-mail......sunisatam@gmail.com..................................................................................................... 

วนั / เดอืน / ปีเกดิ........23  มนีำคม  2516...............อำย.ุ...............48 ปี................ 

 
กำรศกึษำ 
2564 อกัษรศำสตรดุษฎบีณัฑติ สำขำวชิำวชิำวฒันธรรมและวรรณคดญีีปุ่่ น จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

2545 อกัษรศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวชิำภำษำและวรรณคดญีีปุ่่ น จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

2537 ศลิปศำสตรบณัฑติ สำขำวชิำภำษำญีปุ่่ น มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
 
ต ำแหน่งงำนปัจจบุนั 
....ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย.์.................................................................................................................... 

 
สถำนทีท่ ำงำนปัจจบุนั 
.....สำขำวชิำภำษำญีปุ่่ น คณะมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์มหำวทิยำลยัรำชภฏัเทพสตร.ี.............. 
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ประวตักิำรท ำงำน (โดยสงัเขป) 
......2537- ปัจจุบนั รบัรำชกำรสอนวชิำภำษำญีปุ่่ นทีม่หำวทิยำลยัรำชภฏัเทพสตร.ี....................... 
 
ประวตักิำรเป็นกรรมกำร/อนุกรรมกำร/ทีป่รกึษำวทิยำกร/คร/ูนกัเขยีน ฯลฯ ในสมำคมฯ 
......2563-2565 กรรมกำรบรหิำรสมำคมญีปุ่่ นศกึษำแหง่ประเทศไทย .......................................... 

 

นโยบำยกำรบรหิำรสมำคม / ถอ้ยแถลงถงึสมำชกิ  
....................มุ่งมัน่ตัง้ใจปฏบิตัหิน้ำทีเ่พือ่สมำคมญีปุ่่ นศกึษำแหง่ประเทศไทย.......................... 
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    ใบสมัครรับเลือกตั้ง  
        ต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรสมำคม 
             สมำคมญี่ปุ่นศึกษำแห่งประเทศไทย 
 
 

 

ชื่อ/นำมสกุล (ภำษำไทย)  นายเสกสรร จันทรจ านง 
         (ภำษำอังกฤษ)  Mr. Seksan Chantarachamnong 
สมำชิกสำมัญเลขที่  ส 2560/1064  วันหมดอำยุสมำชิก  สมาชิกประเภทสามัญ (ตลอดชีพ) 
ที่อยู่ปัจจุบัน  109/202 ซอยเจริญกรุง 65 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
หมำยเลขโทรศัพท์  063-376-1170  E-mail seksan.c@rmutr.ac.th 
วัน / เดือน / ปี เกิด  วันท่ี 14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2518  อำย ุ 46 ปี 
 
กำรศึกษำ 

คุณวุฒิ ปีที่จบ ชื่อสถำนศึกษำและประเทศ 
Ph.D. (Japanese Language and Literature) 2559 Beppu University, Japan 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) 2541 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ต ำแหน่งงำนปัจจุบัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น)  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) 
 
สถำนที่ท ำงำนปัจจุบัน 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)   
เลขที ่264 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100 
 
ประวัติกำรท ำงำน (โดยสังเขป) 
เข้ารับราชการในต าแหน่งอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
(บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) เมื่อวันท่ี 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2543  
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1. งำนบริหำรย้อนหลัง 5 ปี 
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์           
(บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) ปี 2560-2561 
2. ผลงำนสื่อกำรสอนและต ำรำย้อนหลัง 5 ป ี
ต ารา “ภาษาญี่ปุ่นอุตสาหกรรม” (2563) กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร ์
“บัตรรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N5” (2564) กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม 
สมาคมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
“บัตรรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N4” (2564) กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม 
สมาคมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
3. งำนบริกำรวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี  
3.1 กรรมการและเลขานุการ สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ปี 2560-2562 
3.2 วิทยากรผู้สอนออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ “รายการวิชาภาษาญี่ปุ่นอุตสาหกรรม” และ “รายการ
วิชาภาษาญี่ปุ่นเทคโนโลยี” ตั้งแต่ปี 2560-ปัจจุบัน 
 
ประวัติกำรเป็น กรรมกำร/อนุกรรมกำร/ท่ีปรกึษำ/ 
วิทยำกร/ครู/นักเขียน ฯลฯ ในสมำคมฯ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ปี 2562-ปัจจุบัน 
 
นโยบำยกำรบริหำรงำนสมำคม / ถ้อยแถลงถึงสมำชิก 
จะทุ่มเทพลังต่อยอดและพัฒนาสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยให้มีความมั่นคง เป็นเครือข่าย ท่ี
สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านญี่ปุ่นศึกษาได้อย่างอิสระและทันสมัย  
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ใบสมัครรับเลือกตั้ง
ต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรสมำคม 

สมำคมญี่ปุ่นศึกษำแห่งประเทศไทย 

ชื่อ/นำมสกุล (ภำษำไทย)  นายเศกสิทธิ์ ปกษี

(ภำษำอังกฤษ)   Mr.Sakesit    Paksee 
สมำชิกสำมัญ เลขที่    1038/2558     วันหมดอำยุสมำชิก    ตลอดชีพ

ที่อยูปจจุบัน    70ก13 หมู 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71190 

หมำยเลขโทรศัพท  ์  089 897 8286

หมำยเลขโทรสำร.................-.........................E-mail  sakesitp@kru.ac.th 
วัน / เดือน / ปีเกิด  08 มิถุนายน 2516   อำยุ  48 ป

กำรศึกษำ 
ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2538 

ศศ.ม.(ญี่ปุนศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  2546 

Ph.D.(Architectural Heritage Management and Tourism)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2557

บธ.บ.(การจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2562

ต ำแหนง่งำนปัจจุบัน 
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ประธานหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

สถำนที่ท ำงำนปัจจุบัน 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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 ประว ัติกำรท ำงำน (โดยสงัเขป) 
อาจารย /ประธานสาขาวิชา ภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตรฯ สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี2538-2548 

หัวหนาสํานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี 2538-2547 

รองคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี 2545-2547 

อาจารย สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2548-2557 

ประธานหลักสูตร ศศ.บ. การจัดการอุตสาหกรรมบริการการทองเที่ยว 2557-2564

รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 2555-2564

อาจารยสอนภาษาญี่ปุน สมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 2542-ปจจุบัน 

หัวหนาทัวรอิสระ (ประเทศญี่ปุน)  2547-2557

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 ประว ตัิกำรเป็ นกรรมกำร/อนุกรรมกำร/ที่ปรึกษำวิทยำกร/ครู/นักเขียน ฯลฯ ในสมำคมฯ 
 กรรมการ ฝายปฏิคม JSAT 2563-2565 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................
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นโยบำยกำรบริหำรสมำคม / ถ้ อยแถลงถึงสมำชิก 
สนับสนุน สงเสริม การดําเนินงานของสมาคมใหมีความกาวหนาในวงวิชาการและการประกอบการ 

ประสานประโยชนของสมาคมและสมาชิกใหมีความสมดุล 
. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................



4 



1 

ใบสมัครรับเลือกตั้ง
ต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรสมำคม 

สมำคมญี่ปุ่นศึกษำแห่งประเทศไทย 

ชื่อ/นำมสกุล (ภำษำไทย)....................................................................................................................... 
(ภำษำอังกฤษ)........................................................................................................................................ 
สมำชิกสำมัญ เลขท ี่...........................................วันหมดอำยุสมำชิก....................................................... 
ท ี่อยูป่ ัจจุบนั............................................................................................................................................ 
..........................................................................หมำยเลขโทรศัพท  ....................................................... 
หมำยเลขโทรสำร..........................................E-mail............................................................................. 
วัน / เดือน / ปีเกิด................................................................อำย.ุ........................................................ 
หมำยเลขโทรศพัท  ........................................หมำยเลขโทรศัพท  ............................................................ 

กำรศึกษำ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

ต ำแหนง่งำนปัจจุบัน 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

สถำนที่ท ำงำนปัจจุบัน 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 

นางพราวพรรณ พลบุญ

Mrs. Prawpun Pholboon

prafon@kku.ac.th

ส 2561/1077 ตลอดชีพ

190 หมูที่ 3 ตําบล มะเริง อําเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย 30000

0914202078

-

17 พฤษภาคม 2512 52 ป

0914202078 -

 M.A (Literature) Keio University, Japan 

ศศ.ม. (ญี่ปุนศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก

อาจารยสอนภาษาญี่ปุน

สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ตําบล ในเมือง อาํเภอ เมือง จังหวัด ขอนแกน 40002
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 ประว ัติกำรท ำงำน (โดยสงัเขป) 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 ประว ัติกำรเป็นกรรมกำร/อนุกรรมกำร/ที่ปรึกษำวิทยำกร/ครู/นกัเขยีน ฯลฯ ในสมำคมฯ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................

2559 – ปจจุบัน  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

2559 – ปจจุบัน             ประธานคณะกรรมการบริหารวิชาเอกภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มข.

2559 – ปจจุบัน             กรรมการบริหารสาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มข.

ต.ค. 2559 – ก.ย. 2563       ผูชวยคณบดีฝายบริหาร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

2553 – 2559  กรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน

2548 – 2552  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ไมเคยเปนกรรมการของสมาคม แตเขารวมกิจกรรมที่สมาคมจัดขึ้นอยูเสมอ เชน เขารวมฟงการนําเสนอผลงาน เขารวมเสวนา
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นโยบำยกำรบริหำรสมำคม / ถอ้ยแถลงถึงสมำชิก 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................

ตามที่สมาคมญี่ปุนศึกษาแหงประเทศไทยไดกอตั้งขึ้นเพื่อเปนเวทีในการพบปะหารือ สรางเครือขายสัมพันธและแหลง

ชนชาติอื่นๆ ไดเรียนรูและเขาใจศาสตรความรูในดานตางๆ

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมาคมญี่ปุนศึกษาแหงประเทศไทยเปนแหลงความรูเพื่อถายทอดใหชาวไทย ชาวญี่ปุนและ

รวมความรู ดิฉันมีความตั้งใจที่จะทํางานโดยมีแนวทาง คือ สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานของสมาคมเพื่อใหผลงานของ 

สมาคมเปนที่ประจักษและกอประโยชนตอสังคมมากยิ่งขึ้น สรางเครือขายความสัมพันธระหวางสมาชิกและบุคคลตางๆ ใน

สังคมเพื่อใหมีความรู ความเขาใจบริบทของประเทศญี่ปุนและประเทศไทยในดานตางๆ เพื่อพัฒนาความรวมมือในทุกมิติ
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ใบสมัครรับเลือกตั้ง
ต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรสมำคม 

สมำคมญี่ปุ่นศึกษำแห่งประเทศไทย 

ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย) ดร. ธวัช  คาํทองทิพย 

(ภาษาอังกฤษ)  Dr. Tawat  Khamthongthip

สมาชิกสามัญ เลขที่ ส2561/1078 วันหมดอายุสมาชิก สมาชิกตลอดชีพ

ที่อยูปจจุบัน 125 ธีรินทรอพารตเมนต หอง 4301 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม   

                เขตจตุจักร กทม. 10900  

หมายเลขโทรศัพท 086-8721800  E-mail:  tawatcru@hotmail.com 

วัน / เดือน / ปเกิด 18 ธันวาคม 2523  อายุ 41 ป 

การศึกษา

ปริญญาตรี (2542 - 2546)    :  ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษ  วิชาโท ภาษาญี่ปุน
(เกียรตินิยม)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ปริญญาโท 1 (2548 - 2551)  : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก ญี่ปุนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปริญญาโท 2 (2555 - 2557)  : M.A. Japanese Applied Linguistics, Waseda University, Japan 

ปริญญาเอก (2557 - 2560)   : Ph.D. Japanese Studies, Osaka University, Japan 

 

ตําแหนงงานปจจุบัน

อาจารยสอนภาษาญี่ปุน สาขาวิชาภาษาญี่ปุนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รองผูอํานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สถานที่ทํางานปจจุบัน

สาขาวิชาภาษาญี่ปุนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ประวัติการทาํงาน (โดยสังเขป)

2546 – 2548 อาจารยสอนภาษาญี่ปุน โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2548 – 2551 อาจารยพิเศษสอนภาษาญี่ปุน โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี  

ไทย-ญี่ปุน (ส.ส.ท.) 

2551 – 2552 อาจารยสอนภาษาญี่ปุน สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

2555 – 2557 อาจารยพิเศษสอนภาษาไทยใหคนญี่ปุน โรงเรียนสอนภาษาไทยในโตเกียว ประเทศญี่ปุน  

2553 – 2560  อาจารยสอนภาษาญี่ปุน สาขาวิชาภาษาญี่ปุนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2560 – 2563  ประธานสาขาวิชาภาษาญี่ปุนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2563 – 2564  ผูชวยคณบดีฝายวิจัย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปจจุบัน  รองผูอํานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประวัติการเปนกรรมการ/อนุกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยากร/ครู/นักเขียน ฯลฯ ในสมาคมฯ

14–15 พฤศจิกายน 2562 ผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความและผูวิพากษงานประชุมวิชาการระดับชาติ 

    สมาคมญี่ปุนศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 13 ณ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย  

    ธรรมศาสตร (ภาษาไทย – ภาษาญี่ปุน)

25–26 พฤศจิกายน 2564 ผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความและผูวิพากษงานประชุมวิชาการระดับชาติ 

    สมาคมญี่ปุนศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 15 ณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

    มหาวิทยาลัยบูรพา (ภาษาไทย – ภาษาญี่ปุน)
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นโยบายการบริหารสมาคม / ถอยแถลงถึงสมาชิก

เรียน พี่นองสมาชิกชาวสมาคมญี่ปุนศึกษาแหงประเทศไทย ทุกทาน

สมาคมญี่ปุนศึกษาแหงประเทศไทยของพวกเรา ถือเปนสมาคมที่สรางเวทีวิชาการใหแกอาจารย 

นักวิจัย นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุนในดานตาง ๆ ในสมาคมของเรามี

สมาชิกจํานวนมาก รวมถึงผมที่สมัครเขารวมเปนสมาชิกตั้งแตป 2561 

หลังจากสมัครเปนสมาชิกแลว ผมไดเขารวมงานสัมมนาวิชาการและกิจกรรมตาง ๆ ที่ทางสมาคม

จัดขึ้น และเคยไดรับเกียรติจากสมาคมใหเปนผูทรงคุณวุฒิวิพากษและประเมินบทความวิจัยในงานสัมมนา

วิชาการของสมาคม ทําใหผมไดเห็นรูปแบบการทํางานและการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของสมาคมที่เปน

ประโยชนอยางมาก

ตอวงการวิชาการดานญี่ปุนศึกษาในประเทศไทย 

ผมมีความประสงคอยากใหสมาคมญี่ปุนศึกษายังคงดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนเชนนี้ตอไป 

จึงขออาสาเขามารวมเปนกรรมการของสมาคม เพื่อนําความรูความสามารถที่มีมาชวยเหลือการดําเนินงาน

ในดานตาง ๆ ของสมาคม ตามความถนัดและความเหมาะสมที่ผมจะสามารถทําได ขอฝากเนื้อฝากตัวกับ

ทุกทานดวยนะครับ 


	หมายเลข 1 (ศ.ดร.อรรถยา)
	หมายเลข 2 (รศ.ดร.ชมนาด)
	หมายเลข 3 (รศ.ดร.ยุพกา)
	หมายเลข 4 (ผศ.ดร.อัษฏายุทธ)
	หมายเลข 5 (ผศ.ดร.ศิริวรรณ)
	หมายเลข 6 (ผศ.ดร.ภัทร์อร)
	หมายเลข 7 (ผศ.ดร.ทนพร)
	หมายเลข 8 (ผศ.ดร.สุทธิรัตน์)-1
	หมายเลข 9 (ผศ.ดร.สุนิศา)
	หมายเลข 10 (ผศ.ดร.เสกสรร)
	หมายเลข 11 (ผศ.ดร.เศกสิทธิ์)
	หมายเลข 12 (ผศ.พราวพรรณ)
	หมายเลข 13 (อ.ดร.ธวัช)



