ประวัติ
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. วาณี อรรจน์สาธิต (Dr. Wanee Aujsatid)
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2521-2525 ปริ ญญาตรี วุฒิ อ.บ. สาขาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2530-2532 ปริ ญญาโท วุฒิ ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์ -การสอน) สาขาการสอนภาษาฝรั่งเศส จากคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2540-2542 เตรี ยมปริ ญญาเอก วุฒิ DEA en Sciences du Langage จาก Université de Franche-Comté เมือง Besançon
ประเทศฝรั่งเศส (ทุนรัฐบาลไทย)
พ.ศ. 2542-2547 ปริ ญญาเอก วุฒิ Doctorat en Sciences du Langage จาก Université de Franche-Comté เมือง Besançon
ประเทศฝรั่งเศส (ทุนรัฐบาลไทย)
การฝึ กอบรม/การศึกษาดูงาน/การเจรจาความร่ วมมือทางวิชาการ
พ.ศ. 2528-2529 ได้รับทุนรัฐบาลฝรั่งเศสเพื่ออบรมการสอนภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสเป็ น เวลา 9 เดือน Université de
Toulouse-Le Mirail ณ เมืองตูลูส ประเทศ ฝรั่งเศส ได้รับประกาศนียบัตร Certificat pratique de langue française
พ.ศ. 2531-2538 เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาการสอนภาษาฝรั่งเศสจานวนหลายโครงการ/ หลักสูตร เช่น “การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศส” ณ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น “Le français du tourisme” ณ หน่วยศึกษานิเทศก์ ในโรงเรี ยน
สามเสนวิทยาลัย “การวัดและประเมินผลภาษาฝรั่งเศ” ณ โรงเรี ยน กรุ งเทพการบัญชีวทิ ยาลัย
พ.ศ. 2540
ได้รับทุนรัฐบาลไทยเพื่ออบรมหลักสูตรการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะ ภาษาต่างประเทศเป็ นเวลา 1 เดือน
ณ Université de Franche-Comté และ Centre Linguistique Appliquée (CLA) เมือง Besançon ประเทศฝรั่งเศส
พ.ศ. 2544

อบรมเรื่ อง Le français dans le monde ณ เมือง Nantes ประเทศฝรั่งเศส

พ.ศ. 2551

อบรมหลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงมหาวิทยาลัยและศึกษาดูงาน ณ ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ (นบม. รุ่ น 20)

พ.ศ. 2552
มกราคม)

ศึกษาดูงานด้านจิตอาสา ณ มูลนิ ธิพทุ ธฉื อจี้ ประเทศไต้หวันกับเครื อข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย (16-20

พ.ศ. 2552

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้กบั เครื อข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย (31 มีนาคม-5 เมษายน )

พ.ศ. 2553

ศึกษาดูงาน ณ สหพันธรัฐมาเลเซียกับเครื อข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย (1-6 เมษายน)

พ.ศ. 2554

ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเมจิและบริ ษทั พานาโซนิค ประเทศญี่ปุ่น (26 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม)

พ.ศ. 2555

เจรจาความร่ วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริ กา (22 กันยายน-1 ตุลาคม)

พ.ศ. 2555
เจรจาความร่ วมมือทางวิชาการ ณ มณฑลกวางตุง้ กวางสี และยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (411 พฤษจิกายน)
พ.ศ. 2556
นาคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์ บุคลากรและนิสิตศึกษาดูงานด้านจิตอาสา ณ มูลนิธิพทุ ธฉื อจี้ ประเทศ
ไต้หวัน (10-14 สิ งหาคม)
พ.ศ. 2557
30 มีนาคม)

เจรจาความร่ วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยว เมืองเซียะเหมิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 27-

พ.ศ. 2557
ร่ วมกับ สพร. ในการติดตามการสอนของครู อาสาสมัครสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์ และ
มหาวิทยาลัยดานัง ประเทศเวียดนาม (21-25 เมษายน)
พ.ศ. 2557
ศึกษาดูงานและเจรจาความร่ วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยโตเกียวภาษาต่างประเทศและมหาวิทยาลัยเมจิ
ประเทศญี่ปุ่น (24-30 พฤษภาคม)
พ.ศ. 2557
ประชุมวิชาการเรื่ อง International Conference on Language ณ เมืองซูโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
(5-6 มิถุนายน)
พ.ศ. 2557
ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาหลักสูตรการบูรณาการการขับเคลื่อนการเตรี ยมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ
ประเทศสิ งคโปร์ (9-12 กรกฎาคม)
พ.ศ. 2557
(พฤศจิกายน)

ร่ วมนิเทศการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ประสบการณ์ การทางาน/การเป็ นวิทยากร/กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2525-2526

อาจารย์ผสู ้ อนวิชาภาษาฝรั่งเศส โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2526-2539 อาจารย์ผสู ้ อนวิชาภาษาฝรั่งเศส โรงเรี ยนมหรรณพาราม
พ.ศ. 2539-ปั จจุบนั อาจารย์ผสู ้ อนวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พ.ศ. 2547-2550 อาจารย์พิเศษประจาบัณฑิตวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2535

วิทยากรบรรยายเรื่ อง การเขียนงานวิจยั ด้านการสอนภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2546

เสนอผลงานทางวิชาการเรื่ อง “การประเมินผลงานเขียนภาษาฝรั่งเศสของนิสิต

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ” ณ เมือง Grenoble ประเทศฝรั่งเศส (8 – 9 พฤศจิกายน)

พ.ศ. 2547
เสนอผลงานวิจยั เรื่ อง Comment les textes d’apprenants corrigés par le professeur ont-ils des effets positifs
sur leur progrès? Journée d’études à l’Université de Franche- Comté, Besançon
พ.ศ. 2547
บทความเรื่ อง “ควรตรวจอะไรในงานเขียนภาษาต่างประเทศของผูเ้ รี ยน” วารสาร มนุษยศาสตร์ปริ ทรรศน์ ปี
ที่ 26 ประจาภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2547
พ.ศ. 2547
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาต่างๆ เช่น วิชาการเขียน « Comment écrire en français? » วิชาฝรั่งเศส
ปั จจุบนั « La France actuelle » และวิชาการสอนภาษาฝรั่งเศส « Didactique des langues et la mise en pratique»
พ.ศ. 2548
ประเทศไทย

บทความเรื่ อง “Aspect multidimensionnel de l’évaluation des écrits” วารสารสมาคมครู ภาษาฝรั่งเศสแห่ง

พ.ศ. 2547-2550 กรรรมการสร้างและกลัน่ กรองข้อสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส สานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548
วิทยากรบรรยายเรื่ อง”การสอนและการวัดประเมินผลภาษาฝรั่งเศส สาหรับ นิสิตชั้นปี ที่ 3 คณะครุ ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ณ หน่วย ศึกษานิเทศก์ ในโรงเรี ยนสามเสนวิทยาลัย
พ.ศ. 2551
(มิถุนายน)

วิทยากรบรรยายเรื่ อง Evaluation en didactique des langues en Thaïlande ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

พ.ศ. 2552
วิทยากรบรรยายเรื่ อง อัตลักษณ์ของบัณฑิตอุคมคติไทยที่ตอบสนองตาม ความต้องการของสังคมไทย ณ
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ (28 กันยายน)
พ.ศ. 2553
วิทยากรบรรยายเรื่ อง จุดเปลี่ยนของการพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา นิสิตนักศึกษา ณ โรงแรม รอยัล
เจมล์ (23 มีนาคม)
ประสบการณ์ ด้านการทางานบริหาร
พ.ศ. 2532-2533 หัวหน้างานสารสนเทศ โรงเรี ยนมหรรณพาราม
พ.ศ. 2533-2538

หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยนมหรรณพาราม

พ.ศ. 2547-2548 หัวหน้าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พ.ศ. 2548-2550 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พ.ศ. 2550-2554 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พ.ศ. 2550-2554 รักษาการผูบ้ ริ หารระดับสูงของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒหลายตาแหน่ง เช่น รักษาการคณบดีคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ ายวิจยั ฝ่ ายบุคคลและทรัพย์สิน ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ ายวางแผนและ
พัฒนา ฝ่ ายพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา

พ.ศ. 2554-2558 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ปั จจุบนั

รักษาราชการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ประสบการณ์ อื่นๆ
 นักบริ หารดีเด่นแห่งปี สาขาการบริ หารองค์กร พุทธศักราช 257 โดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
 ผูร้ ิ เริ่ มจัดและประธานโครงการเรี ยนภาษาฝรั่งเศส ณ ประเทศฝรั่งเศสสาหรับนิสิตวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะ
มนุษยศาสตร์
 ผูร้ ิ เริ่ มในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนของครู ผสู ้ อนภาษาฝรั่งเศสระดับ
มัธยมศึกษา
 กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
 ประธานคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จานวนมาก เช่น ประธานคณะกรรมการบริ หาร
คุณภาพ คณะกรรมการบริ หารการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการพัฒนาการจัดบริ การแก่นิสิตและศิษย์เก่า ฯลฯ
 กรรมการคณะกรรมการต่างๆ ชองมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒจานวนมาก เช่น กรรมการคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะกรรมการอานวยการสานักบริ หารกิจการหอพัก
คณะกรรมการศูนย์พฒั นาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่ง และความปลอดภัย ฯลฯ
 กากับดูแลศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
 กรรมการและรองประธานคณะกรรมการเครื อข่ายประสานกิจ สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดม
คติไทย กรรมการตัดสิ นผลงานเขียนภาษาฝรั่งเศส งานนิทรรศการประจาปี สมาคมครู ภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
 กรรมการสมาคมนักเรี ยนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเทศฝรั่งเศส
 ที่ปรึ กษาและสมาชิกกิตติมศักด์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
 ประธานโครงการพัฒนานิสิต ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม จิตสานึกสาธารณะและจิตอาสาหลายโครงการเช่น โครงการ
เสริ มสร้างจิตสานึกสาธารณะในนิสิตเพื่อเป็ นบัณฑิตอุดมคติไทย โครงการค่ายคุณธรรมจริ ยธรรม โครงการประสาน
น้ าใจห่วงใยชุมชน โครงการรู ้คิดมีจิตสานึกเพื่อสังคม ฯลฯ

