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LITU faculty members and staff member 

attend various events 

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สถาบันภาษาได้รับเชิญเป็นกรรมการ/วิทยากร 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล อาจารย์ประจ าสถาบัน
ภาษา ได้รับเชิญจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ให้เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง “Development and design 
of current English language learning and teaching” ในวันที่ 15 
– 16 ตุลาคม 2565 เวลา 08.50 – 16.20 น. 

Associate Professor Dr. Pragasit Sitthitikul was invited 
by the Graduate School of Buriram Rajabhat University to give 
a talk for graduate students in the field of Teaching English 

on the topic of "Development and design of current English language learning and teaching" on October 15th – 
16th, 2022, from 8:50 a.m. to 4:20 p.m. 

 
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ อาจารย์ประจ าสถาบันภาษา ได้รับเชิญ

จากหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นกรรมการ/วิทยากร ดังนี้ 
Associate Professor Dr. Supakorn Phoocharoensil received the following 

honors. 
วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. ได้รับเชิญจากคณะอุตสาหกรรม

บริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ืออาชีพ ในรูปแบบออนไลน์  ผ่าน
โปรแกรม KU-Webex  

On October 4th, 2022, from 9 a.m. to 11 a.m., Associate Professor Dr. 
Supakorn Phoocharoensil was invited by the Faculty of Hospitality Industry, 
Kasetsart University to be a keynote speaker for the Bachelor of Arts Program in Business English for Careers 
students via KU-Webex. 
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วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ได้รับเชิญจากวิทยาลัยนานาชาติส าหรับสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยพายัพ ให้เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร “Doctor of Philosophy Program in Teaching English to Speakers 
of Other Languages (International Program) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)” รูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ MS Teams 

 On October 18th, 2022, from 9 a.m. to 12 p.m., Associate Professor Dr. Supakorn Phoocharoensil 
was invited by the International College for Interdisciplinary Studies, Payap University to serve as an external 
examiner for program specification on “Doctor of Philosophy Program in Teaching English to Speakers of Other 
Languages (International Program) (New Course, 2022)", via MS Teams. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัปสร ทวิลาภากุล อาจารย์ประจ าสถาบันภาษา ได้รับเชิญ

จากโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ (TEPE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาในหัวข้อ“Finding a research 
gap and building a theoretical framework” ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ ห้อง วศ.706 อาคารอ านวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต 

Assistant Professor Dr. Upsorn Tawilapakul was invited by the 
Thammasat International Engineering Programs (TEPE), Faculty of Engineering, 
to be a lecturer on the topic of “Finding a research gap and building a 

theoretical framework” on October 21st, 2022, from 1:30 p.m. to 4:30 p.m. at room 706 Administration Building, 
Faculty of Engineering, Thammasat University, Rangsit Campus. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติธัช สุนทรวิภาค อาจารย์ประจ าสถาบันภาษา ได้รับ

เชิญจากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เป็น
วิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาในเรื่อง “Developing Creativity in Young Learners” ในวัน
อาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

Assistant Professor Kittitouch Soontornwipast was invited by the 
Master of Education Program, the Faculty of Education, Suan Dusit University 
to be a keynote speaker on the topic of “Developing Creativity in Young 
Learners” on Sunday October 30th, 2022, from 8:30 a.m. to 12 p.m. at room 
404, 4th Floor, Suan Dusit University Graduate School Building. 
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 LITU held a signing ceremony for the Memorandum of 

Agreement in Academic Cooperation with various 

departments 

สถาบันภาษาจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ 

 
 

 
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. บริษัทไมโครซอฟท ์(ประเทศไทย) จ ากัด  และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลควบคู่กับการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและสมรรถนะ
ในการอยู่ในสังคมโลก ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดยในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ครั้งนี้ รองศาสตราจารย์จารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์  ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อ านวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น
ผู้ลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณชนิกานต์ โปรณานันท์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจภาครัฐ เป็นผู้ลงนามฝ่าย
บริษัทไมโครซอฟท ์(ประเทศไทย) จ ากัด โดยมีผู้แทนจากส่วนงานจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ 
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On October 7th, 2022 , at 10 a.m., Microsoft (Thailand) Co., Ltd. and the Language Institute, Thammasat 
University, signed a memorandum of agreement to establish digital skills development and improve English 
language skills as a global society at the meeting room, 3 rd floor, Language Institute Building, Thammasat 
University, Rangsit Campus.  

At the signing ceremony, Associate Professor Gasinee Witoonchart, Rector of Thammasat University and 
Associate Professor Dr. Supong Tangkiengsirisin, Director of Language Institute, Thammasat University, served as 
the signatories of Thammasat University and Khun Chanikarn Pronanun, Deputy Managing Director of Marketing 
& Operations served as a signatory of Microsoft (Thailand) Co., Ltd. Representatives from both departments were 
honored at the ceremony. 
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วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. 
โ ร ง เ รี ย น ป ทุ ม วิ ไ ล  กั บ ส ถ า บั น ภ า ษ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึก
ข้ อตกลงคว ามร่ ว มมื อทา งวิ ช า ก าร  โ ดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. ร่วมมือในการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน 
2 .  ร ่ว มม ือ ในการจ ัดฝ ึกอบรม  ส ัมมนาคร ู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
3. ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมด้านอ่ืน ๆ ตามที่
ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร 

โดยในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ ครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อ านวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ลง
นามฝ่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.เอกพรต สมุทธานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมวิไล เป็นผู้ลงนามฝ่ายโรงเรียนปทุม
วิไล พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.มณฑล กนกเพ่ิมพูน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เป็นพยานฝ่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ อาจารย์จิตินันท์ ศูนย์กลาง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปทุมวิไล 
เป็นพยานฝ่ายโรงเรียนปทุมวิไล และผู้แทนจากส่วนงานจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ 

On October 11th, 2022, at 1 p.m., Pathumvilai School and Thammasat University Language Institute 
participated in the signing ceremony of the Memorandum of Understanding (MOU) on Academic 
Cooperation with the following objectives: 

1. Cooperate in the study and development of curriculum and teaching and learning. 
2. Cooperate in organizing training for teacher seminars, education workers, and learners  
3. Cooperate in carrying out other activities as deemed appropriate by both parties.  
At the signing ceremony, Associate Professor Dr. Supong Tangkiengsiri sin, Director of the Language 

Institute, Thammasat University, served as the signatory of Thammasat University and Dr. Ekkapot 
Samuttanon, Director of Pathumvilai School served as the signatory of Pathumvilai School Department, 
along with Dr. Monthon Kanokpermpoon, Vice Director for Academic Affairs and Research, Language 
Institute, Thammasat University, acted as a witness on behalf of Thammasat University and Ajarn Chitinan 
Soonklang, Deputy Director of Academic Department, Pathumvilai School acted as a wi tness on behalf of 
Pathumvilai School. Representatives from both departments were honored at the ceremony.  
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 LITU opens Language Institute Test Center (LITC) 

สถาบันภาษาจัดพิธีเปิดศูนย์สอบ สถาบันภาษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. สถาบันภาษาจัดพิธีเปิดศูนย์สอบ สถาบันภาษา ณ อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ได้ต้อนรับรอง
ศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สอบ สถาบันภาษา 
และได้เยี่ยมชมภายในศูนย์สอบด้วย 

On October 11th, 2022 at 11:00 am, the Language Institute held the opening ceremony of the Language 
Institute Test Center at the Social Sciences Building, Rangsit Campus. Associate Professor Dr. Supong 
Tangkiangsirisin, LITU Director welcomed Associate Professor Gasinee Witoonchart, TU Rector, who was honored 
to preside over the opening ceremony and also visited the test center. 
  

อ 
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LITU arranges consulting project for 4th TU-EdPEx200 

Grooming for 2022 

การประชุมพบที่ปรึกษา TU-EdPEx200 Grooming 

ประจ าปี 2565 (ครั้งที่ 4) 
 

 

 
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 

10.00-12.00 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน 
และคณะกรรมการประกันคุณภาพของ
สถาบันภาษา เข้าร่วมประชุมในโครงการพบ
ที่ ป รึ ก ษ า  TU - EdPEx2 0 0  Grooming 
Project 2022 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM 

ในการประชุมครั้งที่ได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี ศิริไกร  คณะ
พ า ณิ ช ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร บั ญ ชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผู้ตรวจประเมิน

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากรที่ปรึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับค าปรึกษาจากวิทยากรในการพิจารณา feedback report 
เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนและด าเนินการในระยะต่อไป โดยการน าจุดแข็งไปเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาให้ส่วนงานมีการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ  และพิจารณาโอกาสที่พึงพัฒนา โดยการน ามาจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงตามล าดับ อีก
ทั้งน าค าแนะน าที่ได้รับจากวิทยากรที่ปรึกษาไปปรับปรุงส าหรับเตรียมส่ง Screening ต่อไป  
 On October 18th, 2022 from 10:00 am to 12.00 pm, the executive members, supervisors, and Language 
Institute Quality Assurance committee participated in a Consulting Project for TU-EdPEx200 Grooming for 2022 
via Zoom. Assistant Professor Dr. Sajee Sirikrai, a national quality award winner auditor from Thammasat 
University's Faculty of Commerce and Accountancy, was invited as the invited advisor. The objectives included 
considering a feedback report as well as implementing and preparing the consultants' recommendations to 
achieve EdPEx level 200. 

 

อ 
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Projects and reviews of the Language Institute's 

strategy plan and preparation of an action plan in 

accordance with the strategy plan of budget year 2023 

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์หน่วยงานและจัดท าแผนปฏิบัติงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 

 

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. คณะ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน พร้อมด้วยนางสาวชุรีพร รวยเรืองรุ่ง นักทรัพยากร
มนุษย์ปฏิบัติการ และนางสาวพิมลวัลย์ ปฏิมานุกูล นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์
หน่วยงานและจัดท าแผนปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (Strategy Workshop) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 
อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต การประชุม
ครั้งนี้ มวีัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์หน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 2. เ พ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงาน  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 3. เพ่ือให้ผู้บริหารทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของสถาบันภาษา 4. 
เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับสามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

On Tuesday October 25th, 2022, from 9 a.m. to 4 p.m., the administrative team accompanied by Ms. 
Chureeporn Ruayruangrung, Planning and Policy Officer, and Ms. Pimonwan Patimanukul, Planning and Policy 
Analyst, attended project meetings, reviewed strategy plans, and prepared an action plan in accordance with 
the strategy plan of budget year 2023 at meeting room, 3rd floor, Language Institute Building, Thammasat 
University, Rangsit Center. This meeting had the following objectives: 

1. To review the Language Institute 's strategy plan for budget year 2023.   
2. To prepare an operation plan for budget year 2023. 
3. To enable executives at all levels to participate in the review of the strategy and operation plans of 

the Language Institute.  
4. To enable personnel at all levels to effectively convert strategy plans into action. 
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 LITU attends Bett Asia’s Leadership Summit 

งาน Bett Asia’s Leadership Summit 
 

 

 

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
อาจารย์ ดร.พิมพ์ศิริ เทเลอร์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร และอาจารย์ ดร.มณฑล กนกเพ่ิมพูน รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการและวิจัย  เข้าร่วมงาน Bett Asia’s Leadership Summit ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี 

On October 12th, 2022 from 10:00 am to 12:00 pm, Associate Professor Dr. Supong Tangkiengsirisin 
Director of the Language Institute, Dr. Pimsiri Taylor, Vice Director for Planning and Organizational Development, 
and Dr. Monthon Kanokpermpoon, Vice Director for Academic Affairs and Research, attended Bett Asia's 
Leadership Summit at Athenee Hotel. 
  

อ 
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 LITU organizes October academic 

supporting staff meeting 

สถาบันภาษาจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจ าเดือนตุลาคม 2565 
 

 

 

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2565  เวลา 
11.00 – 12.00 น.  สถาบันภาษาจัด
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ประจ าเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุม
สถาบันภาษา ชั้น 3 อาคารสถาบัน
ภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย
ในการประชุมครั้งนี้ได้แจ้งให้บุคลากร
ทราบกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน 
ได้แก่ 1. การจัดงานวันคล้ายวัน
สถาปนาสถาบันภาษา ครบรอบ 37 

ปี 2. การจัดงานปีใหม่ ประจ าปี 2566 3. การอบรมการเขียนคู่มือเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น 4. แนวปฏิบัติของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในกรณีท่ีติดเชื้อโควิด-19 
             On October 28th, 2022 from 11:00 am to 12:00 pm, the Language Institute held a staff online meeting via 

MS Team. The topics included 1) 37th LITU anniversary 2) 2022 New Year Party 3) Training session on how to 

write a manual for a higher position, 4) Guidelines for academic supporting staff who get COVID-19 infection. 
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LITU participates in anniversary celebrations and 
ceremonies held by sectors 

สถาบันภาษาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยงาน 

และร่วมพิธีของหน่วยงานต่าง ๆ 
 

 

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ได้แก่ นางสาวจิราภรณ์ เพ็ชร์ทอง นางสาวพาฝัน รัตนสิงห์ นางสาวศิริวรรณ 
ฤทธิ์รวมทรัพย์ และนางสาวฉันทนา สารธิราช ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เป็นผู้แทนสถาบันภาษา ร่วมงาน “ครบรอบ 46 ปี 6 ตุลาฯ 2519” ประจ าปี 
2565 ณ สวนประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้ เพ่ือประชาธิปไตย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

On October 8th, 2022, at 7:00 am, Academic Service Officers 
including Ms. Jiraporn Petchthong, Ms. Phafun Rattanasing, and Ms. 

Siriwon Ritruamsup, along with General Service Staff member, Ms. Chantana Santhiraj, served as the Language 
Institute’s representatives participating in the 46th Anniversary of Oct 6th, 1978 for year 2022 at Historic Grounds of 
the Fight for Democracy, Thammasat University, Tha Prachan Campus. 

 
วันที่ 21 ตุลาคม 2565  เวลา 8.30 น. นางสาวจุไรรัตน์ พวงสมบัติ 

เลขานุการสถาบันภาษา นางรัชดาฤดี บัณฑิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
และนางสาวชุรีพร รวยเรืองรุ่ง นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ เป็นผู้แทนสถาบัน
ภาษา ร่วมพิธีวางพานพุ่ม "สัปดาห์เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ประจ าปี 2565" ณ 
บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว. สุวพรรณ สนิทวงศ์ 

On October 21st, 2022, at 8:30 am, Ms. Jurairat Puangsombut, 
Secretary of The Language Institute, Ms. Ratchadarudee Pundit, General 
Service Staff and Miss Chureeporn Ruayruangrung, Human Resources 
Officer, served as representatives of the Language Institute, Thammasat University in presenting a flower pedestal tray 
on the occasion of “The Prince Mother Memorial Week 2022” at the Main Hall, 1st fl M.R. Suvaphan Sanitwongse 
Building. 
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 Lecturers of the Language Institute receive rewards 
from publishing academic work and presenting creative 
work in the category of publishing research articles and 

publishing academic articles in the second round of 
fiscal year 2022 

อาจารย์สถาบันภาษาได้รับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและ

เผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย และประเภทการตีพิมพ์

บทความวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 

 
 

    

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 สถาบันภาษาขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจ าสถาบันภาษา ที่ได้รับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและ
เผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย และประเภทการตีพิมพ์บทความวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 
2 ดังนี้ 
 1. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ถูกจัดให้อยู่ในการจัดอันดับของวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank) ควอไทล์ที่ 1 (Q1) รางวัลละ 40,000 บาท 
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  1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ 
  บทความวิจัย เรื่อง  Multiword Units and Synonymy: Interface between Collocations, Colligations, 

and Semantic Prosody 
 1.2 Lecturer Joshua D.Bernstein 
 บทความวิจัย เรื่อง Gobbledygook: The proliferation of jargon in English language teaching 
 
2. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ถูกจัดให้อยู่ในการจัดอันดับของวารสาร SJR (SCImago Journal 

Rank) ควอไทล์ที่ 2 (Q2) รางวัลละ 30,000 บาท 
  2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ 
  บทความวิจัย เรื่อง Semantic prosody and collocation: A corpus study of the near-synonyms persist 

and persevere 
  2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์  
  บทคว ามวิ จั ย  เ รื่ อ ง  A Comparative Study of Stance and Engagement Used by English and Thai 

Speakers in English Argumentative Essays 
  2.3 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ 
  บทความวิจัย เรื่อง Distinguishing the near-synonyms ‘increase’ and ‘rise’: Genre and collocation 

investigation 
3. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ถูกจัดให้อยู่ในการจัดอันดับของวารสาร SJR (SCImago Journal 

Rank) ควอไทล์ที่ 3 (Q3) รางวัลละ 20,000 บาท 
  3.1 อาจารย์วรางคณา พงศธรพิพัฒน์ 
  บทคว ามวิ จั ย  เ รื่ อ ง  Interractive group in extensive reading to enhance resding ability of Thai 

undergraduate students 
  3.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพมาศ ชุมวรฐายี 
  บทคว ามวิ จั ย  เ รื่ อ ง  Thai Undergraduate and Graduate Students’ Perceptions Towards Effective 

English Teacher Attributes 
  3.3 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชารัช ริมกีรติกุล 
  บทความวิจัย เรื่อง Communication Apprehension when Using the English Language, Birth Order, 

and Income Differences: The Role of Birth Order among MA Students Majoring in English 
  3.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนนิภา สมพงษ์ 
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  บทความวิจัย เรื่อง Exploring Thai EFL Learners’ Attitudes Toward the Use of Mobile Applications 
for Language Learning 

 
4. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ถูกจัดให้อยู่ในการจัดอันดับของวารสาร SJR (SCImago Journal 

Rank) ควอไทล์ที่ 4 (Q4) รางวัลละ 10,000 บาท 
  4.1 อาจารย์เกรียงไกร สกุลประเสริฐศรี 
  บทคว ามวิ จั ย  เ รื่ อ ง  Online English Teacher Training during the COVID-19 Pandemic in the Thai 

Contexts 
 

The Language Institute congratulated Language Institute lecturers on receiving rewards from publishing 
academic work and presenting creative work in the category of publishing research articles and academic articles 
in the second round of fiscal year 2022. The lecturers who received the rewards are as follows: 

1. Research articles published in international journals in Q1 of SJR (SCImago Journal Rank) 40,000-baht 
reward   

 1.1 Associate Professor Dr. Supakorn Phoocharoensil 
 Research article: Multiword Units and Synonymy: Interface between Collocations, Colligations, 

and Semantic Prosody 
 1.2 Lecturer Joshua D. Bernstein 
 Research article: Gobbledygook: The proliferation of jargon in English language teaching 
  
2. Research articles published in international journals in Q2 of SJR (SCImago Journal Rank) 30,000-baht 

reward 
 2.1 Associate Professor Dr. Supakorn Phoocharoensil 
 Research article: Semantic prosody and collocation: A corpus study of the near-synonyms persist 

and persevere 
 2.2 Associate Professor Dr. Supakorn Phoocharoensil 
 Research article: A Comparative Study of Stance and Engagement Used by English and Thai 

Speakers in English Argumentative Essays” 
           2.3 Associate Professor Dr. Supakorn Phoocharoensil 
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 Research article: Distinguishing the near-synonyms ‘increase’ and ‘rise’: Genre and collocation 
investigation 

 
3. Research articles published in international journals in Q3 of SJR (SCImago Journal Rank) 20,000-baht 

reward 
 3.1 Lecturer Warangkana Pongsatornpipat 
 Research article: Interractive group in extensive reading to enhance resding ability of Thai 

undergraduate students 
 3.2 Associate Professor Dr. Tipamas Chumworatayee 
 Research article: Thai Undergraduate and Graduate Students’ Perceptions Towards Effective 

English Teacher Attributes 
 3.3 Associate Professor Dr. Sucharat Rimkeeratikul 
 Research article: Communication Apprehension when Using the English Language, Birth Order, and 

Income Differences: The Role of Birth Order among MA Students Majoring in English 
 3.4 Assistant Professor Dr. Monnipha Somphong 
 Research article: Exploring Thai EFL Learners’ Attitudes Toward the Use of Mobile Applications for 

Language Learning 
4. Research article published in international journals in Q4 of SJR (SCImago Journal Rank) 10,000-baht 

reward 
 4.1 Lecturer Kriengkrai Sakulprasertsri 
 Research article: Online English Teacher Training during the COVID-19 Pandemic in the Thai 

Contexts 
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 LITU student receives support reward for publishing 
academic work and presenting creative work in the 4th 
category of publishing research articles in international 

journals in Scopus or ISI web of science SCI for 
graduate studies in the third round of fiscal year 2022 
นักศึกษาสถาบันภาษาได้รับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและ

เผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 

 

 
 

สถาบันภาษาขอแสดงความยินดีกับนางสาวอชิรญาณ์ อัมพรพันธ์ นักศึกษา

ของสถาบันที่ได้รับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งาน

สร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 ในประเภทที่ 4 วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลสากล Scopus หรือ ISI Web of Science ซึ่งถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลการ

จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) ควอไทล์ที่ 3 (Q3) บทความวิจัย

ชื่ อ  Conversational Code-Switching Among Thai Teenage Multlinguals 

Gamers: A Sequential Analysis ได้รับเงินราวัล 20,000 บาท 

The Language Institute congratulated Ms. Achiraya Umpornpun, 

a Language Institute student on receiving a reward from publishing academic work and presenting creative work 

in the fourth category of publishing a research article for graduate studies in the third round of fiscal year 2022. 

The research article was published in an international journal in Scopus or ISI Web of Science SCI. The journal 

was ranked in Q4 of SJR (SCImago Journal Rank). With the research on “Conversational Code-Switching Among 

Thai Teenage Multilinguals Gamers: A Sequential Analysis”, she received a 20,000-baht reward. 
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