
  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๑ 

สารคณบดี 
 
 คณะมนุษยศาสตร ไดดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยรามคําแหง อันไดแก  
การจัดการเรียนการสอนการวิจัย การจัดบริการทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตในอุดมคติไทยที่มีความรูคูคุณธรรม มีความรูทางดานภาษาและวัฒนธรรม 
เพื่อสรางสรรคสังคมไทยใหพัฒนาอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ทาง
คณะฯ ยังไดพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 
 
 จากผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ ที่ผานมานั้น นับเปนความสําเร็จอยางดียิ่งของ
คณะมนุษยศาสตร ทั้งนี้ เกิดจากความรวมมือรวมแรงจากคณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรที่ได
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรมาโดยตลอด 
 ในนามคณบดีคณะมนุษยศาสตร ขอขอบคุณทุกภาควิชาและทุกหนวยงานในสํานักงาน
เลขานุการคณะฯ  ที่ไดรวมใจกันพัฒนาคณะมนุษยศาสตรใหเจริญกาวหนา เหมาะแกการเปนองคกรแหง
การเรียนรู  (Learning Organization) ตลอดไป 
 

 
 
 

(รองศาสตราจารยทวีศักด์ิ  ปนทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 
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คํานํา 
 
 รายงานประจําปฉบับนี้ เปนการรวบรวมขอมูล และการดําเนินการ ตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ 
ในรอบปงบประมาณ ๒๕๕๔ ของคณะมนุษยศาสตร ทั้งนี้ คณะผูจัดทําหวังวาจะเปนประโยชนตอการ
บริหาร และงานดานอ่ืน ๆ ในการใชเปนเอกสารอางอิง ตลอดจนเปนหลักฐานที่แสดงถึงผลงานของ
คณะฯ 
 คณะผูจัดทํา ขอขอบคุณผูที่มีสวนเก่ียวของกับการจัดทํารายงานประจําปฉบับนี้ และหาก 
มีขอบกพรองประการใด คณะผูจัดทําขอนอมรับขอเสนอแนะ เพื่อแกไขปรับปรุงในโอกาสตอไป 
 
 

  คณะผูจัดทํา 
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รายนามคณะผูบริหาร 
 

 
 

รศ. ทวีศักด์ิ  ปนทอง 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

                                                                       

                                                 
 

รศ. ศุภรัศมิ์  ฐิติเจรญิกุล   
รองคณบดีฯ ฝายบรหิาร 

อ. ดร. ฐิติรัตน ภูกาญจน 
รองคณบดีฯ ฝายวิชาการและวิจัย 

 

                          
 

ผศ. ณฐมน ศรีแกนจันทร 
รองคณบดีฯ ฝายนโยบาย 

และแผน 

รศ. เอมอร ดิสปญญา 
รองคณบดีฯ ฝายกิจการ

นักศึกษา 

อ. เศวรัตน  วนาสุขพันธ 
รองคณบดีฯ ฝายสวัสดิการ 
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หัวหนาภาควิชา 
 

                         
 

อ. ดร. แกวกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล 
หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษฯ 

ผศ. ดร. พจนี  ศิริอักษรสาสน 
หัวหนาภาควิชาภาษาไทยฯ 

รศ. ศฤงคาร พันธุพงศ 
หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร 

 

                                    
 

ผศ. ดร. ประภาส  พาวินันท 
หัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร 

ผศ. ดร. อรพิน กําปนทอง 
หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก 

รศ. วิโรจ  นาคชาตรี 
หัวหนาภาควิชาปรัชญา 

 

                                  
 

อ. อัญชลา โภชนสมบูรณ 
หัวหนาภาควิชาสังคมวิทยาฯ 

ผศ. สุภาณี  นิตยเสมอ 
หัวหนาภาควิชาส่ือสารมวลชน 

รศ. ผุสดี  จันทวิมล 
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๗ 

สํานักงานเลขานุการ 
 

 
 

นายสุนันท   วุฒิกรสมบัติกุล 
หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร 

 

                                                             
  

นางสาวม่ิงขวัญ  เสืองามเอ่ียม 
หัวหนางานบริหารและธุรการ 

นางเยาวรัตน  วองลีลาเศรษฐ 
หัวหนางานคลังและพัสดุ 

 

                          
 

นางกรรณิการ   บูรศิริรักษ 
หัวหนางานบริการการศึกษา 

นางสาวราตรี  พงษสุวรรณ 
หัวหนางานนโยบายและแผน 

นางพิมลสิริ  เลิศธนาไพจิตร 
ทําหนาที่หัวหนางาน 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน และพนัธกจิ 
 
ปรัชญา 
 เปดโอกาสใหมีความเสมอภาคทางการศึกษา และพัฒนาคนใหเปนมนุษย 
 
ปณิธาน 
 มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม และมุงผลิตบัณฑิตใหรับใชสังคมอยางมีคุณภาพ 
 
วิสัยทัศน 
 คณะมนุษยศาสตรมุงผลิตบัณฑิตในอุดมคติไทยที่มีความรูคูคุณธรรม มีความรูทางดานภาษาและ
วัฒนธรรม เพื่อสรางสรรคสังคมไทยใหพัฒนาอยางย่ังยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปนที่
ยอมรับในภูมิภาค 
 
พันธกิจ 
 ๑. เสริมสรางโอกาส ความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบให
ประชาชน 
 ๒. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร  
 คณะมนุษยศาสตรไดจัดทําประเด็นยุทธศาสตรทั้ งหมด ๕ ประเด็น โดยใหแตละประเด็น 
มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อใหการพัฒนาหรือการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
สามารถบรรลุผลตามเปาประสงคของหนวยงานที่เกี่ยวของดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใชความรูเปนฐาน 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายดานการศึกษา 
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เปาประสงค 
 จากประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมดที่กลาวมา เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจเปนไปตามประเด็นยุทธศาสตร 
ที่กําหนด มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงไดกําหนดเปาประสงคทั้งหมด ๖ เปาประสงค ดังน้ี 
 เปาประสงคที่ ๑ ผูรับบริการทุกกลุมทุกวัยไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 เปาประสงคที่ ๒ ผูรับบริการไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 เปาประสงคที ่๓ ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรและนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ึน 
 เปาประสงคที่ ๔ ผูรับบริการในพื้นที่ชายแดนภาคใตมีโอกาสไดรับการศึกษาเพื่อพัฒนา 
  คุณภาพชีวิต 
 เปาประสงคที่ ๕ ระบบบริหารงานมคุีณภาพและมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลและเปนทีย่อมรบั 
  ของผูรับบริการ 
 
กลยุทธ 
 กลยุทธที ่๑ สรางและประกันโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
 กลยุทธที่  ๒ สงเสริมการจัดบริการดานวิชาการแกชุมชนหรือสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธที ่๓ พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
 กลยุทธที ่๔ สงเสริมคุณธรรม ศีลธรรมในระบบการศึกษา 
 กลยุทธที ่๕ พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธที ่๖ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและบริหารจัดการ 
 กลยุทธที ่๗ สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูเทคโนโลยี 
 กลยุทธที ่๘ พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
 กลยุทธที ่๙ ปรับปรุงระบบบริหารงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธที ่๑๐ สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบและการแบงสวนราชการ 
  หนาท่ีความรับผิดชอบ 

คณะมนุษยศาสตร เปนสวนราชการมีฐานะเทียบเทากอง มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  
ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยแบงสวนราชการเพื่อการ
บริหารออกเปนภาควิชาฯ สํานักงานเลขานุการ งาน และหนวย 
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  การแบงสวนราชการ 
 ปจจุบันคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดแบงสวนราชการ ดังน้ี 

๑. สํานักงานเลขานุการ มีจํานวน ๕ งาน ไดแก 
 ๑.๑ งานบรหิารและธุรการ แบงออกเปน ๔ หนวย ประกอบดวย 
 ๑.๑.๑ หนวยสารบรรณ 
 ๑.๑.๒ หนวยการเจาหนาที ่
 ๑.๑.๓ หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
 ๑.๑.๔ หนวยผลิตเอกสาร 
 ๑.๒ งานคลังและพสัดุ แบงออกเปน ๒ หนวย ประกอบดวย 
  ๑.๒.๑ หนวยการเงินและบญัชี 
  ๑.๒.๒ หนวยพัสดุ 
 ๑.๓ งานบรกิารการศึกษา แบงออกเปน ๔ หนวย ประกอบดวย 
  ๑.๓.๑ หนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 
  ๑.๓.๒ หนวยกิจการนักศึกษา 
  ๑.๓.๓ หนวยสงเสริมพัฒนาทางวิชาการ 
  ๑.๓.๔ หนวยโสตทัศนศึกษา 
 ๑.๔ งานนโยบายและแผน แบงออกเปน ๓ หนวย ประกอบดวย 
  ๑.๔.๑ หนวยวิเคราะหแผนและงบประมาณ 
  ๑.๔.๒ หนวยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
  ๑.๔.๓ หนวยวิเทศสมัพันธ 
 ๑.๕ งานประกันคุณภาพการศึกษา แบงออกเปน ๒ หนวย ประกอบดวย 
  ๑.๕.๑ หนวยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๑.๕.๒ หนวยประเมินคุณภาพการศึกษา 
๒. ภาควิชา มีจํานวน ๘ ภาควิชา ไดแก 

๒.๑ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร 
๒.๒ ภาควิชาปรัชญา 
๒.๓ ภาควิชาประวัติศาสตร 
๒.๔ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
๒.๕ ภาควิชาภาษาตะวันตก 
๒.๖ ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร 
๒.๗ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
๒.๘ ภาควิชาสื่อสารมวลชน 
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โครงสรางการแบงสวนราชการ 
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ ๑. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ีเรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ลงวันที ่๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘ ลงในราชกิจจานุเบกษา  
 ฉบับพเิศษหนา ๑๓-๑๔ เลม ๙๒ ตอนที ่๑๕๙ วันที ่๑๔ สิงหาคม ๒๕๑๘ 

 ๒. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ีเรื่อง การแบงสวนราชการในคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ลงวันที ่๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๘  
 ลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหนา ๑๓ เลม ๙๒ ตอนที ่๑๗๔ วันที ่๒๙ สิงหาคม ๒๕๑๘ 

 ๓. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที ่ทม ๐๒๐๒/๑๓๒๒๗ เรื่อง การแบงสวนราชการในสํานักงานเลขานุการคณะ ลงวันที ่๙ มิถุนายน ๒๕๓๐ 
 ๔. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที ่ทม ๐๒๐๒/๑๕๑๗ เรื่อง การแบงสวนราชการในสํานักงานเลขานุการคณะ ลงวันที ่๑๙ มกราคม ๒๕๓๓ 
 ๕. มติสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที ่๔/๒๕๔๘ วาระที ่๔.๔ เมื่อวนัที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ 

* มติสภามหาวทิยาลยัรามคําแหง วาระที่ ๔.๑ ครั้งที ่๑/๒๕๓๔ เมื่อวันที ่๒๘ มกราคม ๒๕๓๔ 
** มติ ทปม. วาระที ่๓.๗ ครั้งที ่๓๒/๒๕๓๖ เมื่อวันที ่๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๖ 

*** มติ ทปม. วาระที ่๓.๗ ครั้งที ่๑/๒๕๓๘ เมื่อวันที ่๕ มกราคม ๒๕๓๘ 
**** มติสภามหาวทิยาลยัรามคําแหง วาระที่ ๔.๙ ครั้งที ่๑๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที ่๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ 

***** มติสภามหาวทิยาลยั ครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ วาระที ่๔.๕ เมื่อวนัที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐  
****** มติสภามหาวทิยาลยั ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๐ วาระ ๔.๖ เมื่อวนัที ่๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

สํานักงานบัณฑิตศึกษา 

ศูนยจีนศึกษา***** 

ศูนยกรีกศึกษา****** 

งานประกันคุณภาพการศึกษา**** 

หนวยแผนและพัฒนา- 
คุณภาพการศึกษา**** 
หนวยประเมินคุณภาพ- 
การศึกษา**** 

งานนโยบายและแผน 

หนวยวเิคราะหแผน- 
และงบประมาณ 
หนวยวิจัยสถาบัน- 
และสารสนเทศ 
หนวยวเิทศสมัพนัธ 

งานบริการการศึกษา 

หนวยทะเบียนและ- 
ประเมินผลการศึกษา 
หนวยกิจการนักศึกษา 
หนวยสงเสรมิพัฒนา- 
ทางวิชาการ 
หนวยโสตทศันศึกษา 

งานคลังและพัสดุ 

หนวยการเงินและบัญชี
หนวยพัสดุ 

งานบริหารและธรุการ 

หนวยสารบรรณ 
หนวยการเจาหนาที ่
หนวยอาคารสถานที-่ 
และยานพาหนะ 
หนวยผลิตเอกสาร 

คณะมนุษยศาสตร 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร 

ภาควิชาปรัชญา 

ภาควิชาประวัติศาสตร 

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

ภาควิชาสื่อสารมวลชน 

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ภาควิชาภาษาตะวันตก 

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร 

ศูนยเกาหลศีึกษา*** 
ศูนยศึกษาการพัฒนา*** 

สํานักงานเลขานุการ ศูนยสงเสริมการแปล* 

ศูนยศิลปวัฒนธรรม** 

มูลนิธิการศึกษาฯ 
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โครงสรางการบริหารราชการ 
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร 

หัวหนาภาควชิาปรชัญา 

หัวหนาภาควิชาประวติัศาสตร 

หัวหนาภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก 

หัวหนาภาควิชาสื่อสารมวลชน 

หัวหนาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร 

ศูนยเกาหลศีึกษา 
ศูนยศึกษาการพัฒนา  

คณะมนุษยศาสตร 

คณะกรรมการประจําคณะ 

ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา รองคณบดี 

หัวหนางาน 
นโยบายและแผน 

หัวหนาหนวยวิเคราะหแผน- 
และงบประมาณ 
หัวหนาหนวยวิจัยสถาบัน- 
และสารสนเทศ 
หัวหนาหนวยวิเทศสัมพนัธ 

หัวหนางาน 
บริหารและธรุการ 

หัวหนาหนวยสารบรรณ 
หัวหนาหนวยการเจาหนาท่ี 
หัวหนาหนวยอาคารสถานท่ี- 
และยานพาหนะ 
หัวหนาหนวยผลิตเอกสาร 

หัวหนางาน 
คลงัและพสัดุ 

หัวหนาหนวยการเงิน- 
และบัญชี 
หัวหนาหนวยพัสด ุ

หัวหนางาน 
บริการการศึกษา 

หัวหนาหนวยทะเบียน- 
และประเมินผลการศึกษา 
หัวหนาหนวยกิจการนกัศึกษา 
หัวหนาหนวยสงเสริมพัฒนา- 
ทางวิชาการ 
หัวหนาหนวยโสตทัศนศกึษา 

หัวหนางาน 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

หัวหนาหนวยแผนและ- 
พัฒนาคณุภาพการศึกษา 
หัวหนาหนวยประเมิน- 
คุณภาพการศกึษา 

เลขานุการคณะ ประธานศูนยสงเสริมการแปล 

ประธานศนูยศลิปวฒันธรรม 

ศูนยจีนศึกษา 

ศูนยกรีกศึกษา 

ประธานมูลนิธิการศึกษาฯ 
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การจัดการศึกษา 
 
 คณะมนุษยศาสตรดําเนินการจัดการศึกษา โดยรับผิดชอบการเรียนการสอน ศึกษา คนควา วิจัย วิชาใน
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก รวมทั้ง
การเปดสอนระดับปริญญาตรีตามโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ โดยแยกออกเปนสาขาวิชาตาง ๆ ดังน้ี 
 ปริญญาตร ี
 ๑.  ภาษาอังกฤษ ๒.  ภาษาไทย ๓.  ประวัติศาสตร 
 ๔.  ภาษาฝรั่งเศส ๕.  ภาษาเยอรมัน ๖.  ปรัชญา 
 ๗.  สื่อสารมวลชน ๘.  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ๙.  สารสนเทศศึกษา 
 ๑๐.  ภาษาสเปน ๑๑.  ภาษารัสเซีย ๑๒.  จีนศึกษา 
 ๑๓.  ภาษาจีน ๑๔.  ประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยว 
 ปริญญาตร ีภาคพิเศษ 
 ๑.  ภาษาอังกฤษ ๒.  สื่อสารมวลชน 
 ๓.  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ๔.  วัฒนธรรมเพือ่การทองเที่ยว 
 ปริญญาโท 
 ๑.  บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ๒.  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 ๓.  ไทยศึกษา ๔.  การแปล 
 ๕.  ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ ๖.  ประวัติศาสตร 
 ๗.  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ 
 ๑.  การสื่อสารพัฒนาการ 
 ปริญญาเอก 
 ๑.  สังคมวิทยา 
 
 สําหรับการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาเอกน้ัน  
คณะมนุษยศาสตรไดมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบใหภาควิชาตาง ๆ คือ  
 
ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร 
 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร รับมอบหมายภาระหนาที่และความรับผิดชอบการเรยีนการสอน
ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ คือ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาอังกฤษ วิชาโทวรรณคดีอังกฤษ 
วิชาโทภาษาศาสตร และวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ 
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 ระดับบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
และสาขาวิชาการแปลอังกฤษ-ไทย  
 นอกจากภาระหนาที่หลักแลวยังศึกษา คนควา วิจัย ทางดานภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ และ
วรรณคดีอเมริกัน และภาษาศาสตร โดยศึกษาตามแนวทางวิทยาศาสตร เพื่อกอใหเกิดความรูความเขาใจ 
ในรูปลักษณ และโครงสรางของภาษาอังกฤษ  
 
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก รับมอบหมายภาระหนาที่ และความรับผิดชอบ 
การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ คือ สาขาวิชาเอกภาษาไทย สาขาวิชาเอกจีนศึกษา สาขา
วิชาเอกภาษาจีน วิชาโทภาษาไทย วิชาโทภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต วิชาโทภาษาและวัฒนธรรมพื้นบาน 
วิชาโทภาษามาเลย วิชาโทภาษาญี่ปุน วิชาโทจีนศึกษา และวิชาพื้นฐานภาษาไทยและตะวันออก เชน ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุน ภาษาบาล ีภาษาสันสกฤต ภาษามาเลย ภาษาเกาหลี ภาษาฮินดี ภาษาอาหรับ และภาษาเพื่อนบาน
อื่น ๆ เชน ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม ภาษาพมา   
 ระดับบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาเอกภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ
สาขาวิชาเอกไทยศึกษา รวมกับภาควิชาประวัติศาสตร ภาควิชาปรัชญา และภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา  
 นอกจากภาระหนาที่หลักแลวยังศึกษา คนควา วิจัย ทางดานภาษาไทย การใชภาษาไทย  
และวรรณคดีไทย โดยตระหนักในคุณคาของภาษาไทยในฐานะที่เปนมรดกวัฒนธรรมประจําชาติ 
 
ภาควิชาประวัติศาสตร 
 ภาควิชาประวัติศาสตร รับมอบหมายภาระหนาที่และความรับผิดชอบการเรียนการสอนระดับปริญญา
ตรีในสาขาวิชาตาง ๆ คือ สาขาวิชาเอกประวัติศาสตร สาขาวิชาเอกประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยว วิชาโท
ประวัติศาสตร วิชาโทประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยว และวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร  
 ระดับบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาประวัติศาสตร และสาขาวิชาไทยศึกษา
รวมกับภาคภาษาไทยและภาษาตะวันออก ภาควิชาปรัชญา และภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 นอกจากภาระหนาที่หลักแลวยังศึกษา คนควา วิจัย ทางดานประวัติศาสตร ความเปนมาในอดีต 
ความสัมพันธระหวางอดีตกับปจจุบันและอนาคต โดยมี เ น้ือหาประวัติศาสตรของนานาประเทศ 
ประวัติศาสตรการเมือง ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและสังคม โดยมุงเนนใหบัณฑิตเขาใจถองแทในสถานการณ
แทจริงโดยรอบ และสามารถปรับตนเองใหเขากับสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม 
 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๘ 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร 
 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร รับมอบหมายภาระหนาที่และความรับผิดชอบการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ คือ สาขาวิชาเอกสารสนเทศศึกษา วิชาโทสารสนเทศศึกษา และวิชาพื้นฐาน
ทางบรรณารักษศาสตร  

 ระดับบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  
 นอกจากภาระหนาที่หลักแลวยังศึกษา คนควา วิจัย ทางดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศึกษา โดยการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชในการเรียนการสอน โดยมุงเนนเพื่อผลิตบัณฑิตทางดาน
บรรณารักษศาสตร ใหมีความสามารถปฏิบัติงานในหองสมุดและศูนยสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ภาควิชาภาษาตะวันตก 
 ภาควิชาภาษาตะวันตก รับมอบหมายภาระหนาที่และความรับผิดชอบการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาตาง ๆ คือ สาขาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส วิชาเอกภาษาเยอรมัน วิชาเอกภาษาสเปน 
วิชาเอกภาษารัสเซีย วิชาโทภาษาฝรั่งเศส วิชาโทภาษาเยอรมัน วิชาโทภาษาสเปน วิชาโทภาษารัสเซีย วิชาโท
ภาษากรีก วิชาโทภาษาโปรตุเกส และวิชาพื้นฐานภาษาตะวันตก 

 ระดับบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาการแปลฝรั่งเศส-ไทย สาขาวิชา
ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ  
 นอกจากภาระหนาที่หลักแลวยังศึกษา คนควา วิจัย ทางดานภาษา วรรณคดี และภาษาศาสตรของ
ประเทศทางตะวันตก ยกเวนประเทศอังกฤษ เชน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน 
ภาษากรีก ฯลฯ เพื่อใหบัณฑิตไดรูภาษาและวัฒนธรรมของประเทศน้ัน ๆ  
 
ภาควิชาปรัชญา 
 ภาควิชาปรัชญา รับมอบหมายภาระหนาที่และความรับผิดชอบการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ในสาขาวิชาตาง ๆ คือ สาขาวิชาเอกปรัชญา วิชาโทปรัชญา และวิชาพื้นฐานทางปรัชญา  

 ระดับบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาไทยศึกษา รวมกับภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออก ภาควิชาประวัติศาสตร และภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 นอกจากภาระหนาที่หลักแลวยังศึกษา คนควา วิจัย ทางดานปรัชญา โดยมุงเนนใหบัณฑิตสามารถ
นําแนวคิดทางปรัชญาเพื่อคิดหาเหตุผลในปญหาตาง ๆ ซึ่งเปนหลักสําคัญในการดํารงชีวิต อีกทั้งเพื่อได
ตระหนักในคุณธรรม และนําคุณธรรมมาใชเปนหลักดําเนินชีวิต 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๙ 

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รับมอบหมายภาระหนาที่และความรับผิดชอบการเรียนการสอน 
ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ คือ สาขาวิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วิชาโทสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา และวิชาพื้นฐานทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

 ระดับบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาไทยศึกษารวมกับภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก ภาควิชาประวัติศาสตร และภาควิชาปรัชญา  
 ระดับปริญญาเอก รับผิดชอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาเอกสังคมวิทยา  
 นอกจากภาระหนาที่หลักแลวยังศึกษา คนควา วิจัย ทางดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยมุงเนน
ใหบัณฑิตมีคุณภาพ มีความรู มีความเขาใจ ระบบความสัมพันธระหวางเพื่อนมนุษยและวัฒนธรรม รวมทั้ง
เสริมสรางคุณธรรม คานิยม และสาธารณประโยชนจิตแกสังคม 
 
ภาควิชาสื่อสารมวลชน 
 ภาควิชาสื่อสารมวลชน รับมอบหมายภาระหนาที่และความรับผิดชอบการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ คือ สาขาวิชาเอกสื่อสารมวลชน และวิชาโทสื่อสารมวลชน 

 ระดับบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาเอกการสื่อสารพัฒนาการ (โครงการ
ภาคพิเศษ) 

 ภาควิชาสื่อสารมวลชน รับมอบหมายภาระ หนาที่และความรับผิดชอบการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีของคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนในสาขาวิชาตาง ๆ คือ สาขาวิชาเอกการสื่อสารบูรณาการ 
สาขาวิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และสาขาวิชาเอกวารสารศาสตร และในระดับบัณฑิตศึกษา 
รับผิดชอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาเอกสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 นอกจากภาระหนาที่หลักแลวยังศึกษา คนควา วิจัย ทางดานสื่อสารมวลชน โดยมุงเนนใหบัณฑิต
สามารถเผยแพรขาวสารในสวนตาง ๆ ของสังคมไดอยางถูกตอง เที่ยงธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยใช
เทคโนโลยีทางการศึกษาในลักษณะตาง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๑๐ 

สถิตินกัศกึษา 
 
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 

สาขาวิชา ผูสําเร็จการศึกษา  
ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

นักศึกษาใหม 
ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

ภาษาอังกฤษ ๓๗๖ ๓,๐๗๒ 
ภาษาไทย ๕๗ ๒๔๑ 
ประวัติศาสตร ๓๔ ๓๑๐ 
ภาษาฝรั่งเศส ๖ ๗๓ 
ภาษาเยอรมัน ๓ ๘๑ 
ปรัชญา ๗ ๙๐ 
ส่ือสารมวลชน ๒,๒๓๔ ๔,๒๓๙ 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ๑๓๔ ๓๕๖ 
สารสนเทศศึกษา ๓๒ ๑๕๑ 
ภาษาสเปน ๓ ๘๔ 
ภาษารัสเซีย ๔ ๔๖ 
จีนศึกษา ๓๘ - 
ภาษาจีน ๔๑ ๔๖๗ 
ประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยว ๒ ๓๕๗ 
วัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว ๕ ๗๔ 

รวม ๒,๙๗๖ ๙,๖๔๑ 
 
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท  

สาขาวิชา ผูสําเร็จการศึกษา 
ปการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔ 

นักศึกษาใหม 
ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ๓๓ ๑๖ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๘ ๙ 
ไทยศึกษา ๙ ๑๓ 
การแปล (ภาษาอังกฤษ-ไทย) ๑๐ ๑๐ 
การแปล (ภาษาฝรั่งเศส-ไทย) ๓  
ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ ๒ ๔ 
ประวัติศาสตร ๑ - 
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร - ๙ 
การส่ือสารพัฒนาการ ๗๐ ๙ 

รวม ๑๓๖ ๑๔๘ 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๑๑ 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชา ผูสําเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๕๓ 
นักศึกษาใหม 

ปการศึกษา ๒๕๕๔ 
สังคมวิทยา ๔ ๓ 

รวม ๔ ๓ 
 

รายนามผูรับพระราชทานปรญิญากติตมิศกัดิ ์
 

ช่ือ - นามสกุล ปริญญากิตติมศักด์ิ 
รองศาสตราจารย ดร. อุทัย  ภิรมยร่ืน ปริญญาปรัชญาดษุฎบีัณฑติกิตติมศักดิ ์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
นางมุกดา  เอ้ือวัฒนะสกุล ปริญญาปรัชญาดษุฎบีัณฑติกิตติมศักดิ ์

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
พระครูพิศาลกิจจาทร 
(ภุชชงค  ชวนปญโญ) 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑติกิตติมศักดิ ์
สาขาวิชาปรัชญา 

  
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๑๒ 

บุคลากร 
 
จํานวนบคุลากรปจจุบัน จําแนกตามประเภทและคณุวุฒ ิ

วุฒิการศึกษา 
ประเภท ตํ่ากวา 

ป. ตร ี
ป. ตร ี ป. โท ป. เอก รวม 

๑. ขาราชการ สาย ก - - ๕๘ ๓๑ ๘๙ 
๒. ขาราชการ สาย ข - ๔ ๔ - ๘ 
๓. ขาราชการ สาย ค ๒ ๑๐ ๓ - ๑๕ 
๔. ลูกจางงบรายไดมหาวิทยาลัยฯ ๓ ๑๐ ๔ - ๑๗ 
๕. พนักงานมหาวิทยาลัย สาย ก - - ๓๐ ๕ ๓๕ 
๖. พนักงานมหาวิทยาลัย สาย ข, ค - ๒ ๔ - ๖ 
๗. ลูกจางช่ัวคราวชาวไทย - - ๑๕ ๒ ๑๗ 
๘. ลูกจางช่ัวคราวชาวตางประเทศ - ๓ ๑๖ ๑ ๒๐ 
๙. ลูกจางประจํา ๓ ๑๐ ๔ - ๑๗ 

๑๐. ลูกจางรายป  ๓ ๑๓ ๑ - ๑๗ 
๑๑. ลูกจางรายปโครงการพิเศษ ๒ ๓ - - ๕ 

รวม ๑๓ ๕๕ ๑๓๙ ๓๙ ๒๔๖ 
 
จํานวนบุคลากรใหม 

รายชื่อ ตําแหนง 
น.ส. วิไลลกัษณ สุวจิตตานนท รองศาสตราจารย, ดร.  
น.ส. พรชิตา อุปถัมภ อาจารย ท. ๔ 
น.ส. ศิริงาม  แผลงชีพ อาจารย ท. ๔ 
น.ส. ตรีนุช  พลางกรู อาจารย ท. ๔ 
นางสรตี  ปรีชาปญญากุล อาจารย ท. ๕, ดร. 
Ms. Tefide Avci อาจารย (งบรายได) No. ๒๓๓ 
Mr. Gao Xuhai อาจารย (งบคลงั) No. ๕ 
น.ส. วชิรา ปยะตระภูม ิ นักวิชาการศึกษา ท. ๓ 
น.ส. ประภาภรณ  เช่ียวอุดมรัตน ผูปฏิบัติงานบริหาร ท. ๑ 

 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๑๓ 

บุคลากรเกษยีณอายุราชการ 
รายชื่อ ภาควิชา/หนวยงาน 

นางสาวกัลยาณี  สุภวัน อาจารย ๗ 
นางสุมารีย  อิงคนารถ รองศาสตราจารย ๙ 
นางณภาจร ี นาควัชระ รองศาสตราจารย ๙ 
นางผสุดี  จันทวิมล รองศาสตราจารย ๙ 
นายศฤงคาร พันธุพงศ รองศาสตราจารย ๙ 
นางจงจิตต  โศภนคณาภรณ รองศาสตราจารย ๙, ดร. 
นายสุนันท  วุฒิกรสมบัติกุล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๘ 
นางสาวสลุักษณ  ตีระนทีกลุชัย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ 
นางสุพัตรา ปอประสิทธ์ิ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๑๔ 

จํานวนหลกัสตูรที่ไดรบัการพฒันา/ปรบัปรงุ 
 

ระดับการศึกษา/คณะ หลักสูตร สาขา 
คณะมนุษยศาสตร   
ปริญญาตร ี ศิลปศาสตรบัณฑิต ๑. ภาษาอังกฤษ 

  ๒. ภาษาไทย 
  ๓. ประวัติศาสตร 
  ๔. ภาษาฝรั่งเศส 
  ๕. ภาษาเยอรมัน 
  ๖. ปรัชญา 
  ๗. สื่อสารมวลชน 
  ๘. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
  ๙. สารสนเทศศึกษา 
  ๑๐. ภาษาสเปน 
  ๑๑. ภาษารัสเซีย 
  ๑๒. ภาษาจีน 
  ๑๓. ประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยว 

ปรญิญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ๑๔. บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
  ๑๕. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  ๑๖. ไทยศึกษา 
  ๑๗. การแปล (ภาษาอังกฤษ-ไทย) 
  ๑๘. การแปล (ภาษาฝรั่งเศส-ไทย) 
  ๑๙. ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ 
  ๒๐. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

ปริญญาเอก - - 
รวม ๒๐  

 
 
 
 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๑๕ 

การเขียนตํารา/เอกสารประกอบการเรียน 
 
ตําราใหม 

กระบวนวิชา ชื่อผูแตง 
CN ๔๗๑ การอานปรัชญาโบราณอื่น รศ. เสาวภาคย  วรลัคนากุล 
EN ๓๙๑ วรรณคดีสําหรับเด็ก รศ. นัญ เจริญพันธุศิรกิุล 
EN ๔๒๕ การแปลเรื่องสั้นและนวนิยายภาษาอังกฤษ รศ. อัจฉรา ไลสัตรูไกล 
FR ๓๒๒ การเรียนภาษาฝรัง่เศส ๒ อ. ดร. ศศิ อินทโกสุม 
GN ๓๒๔ การอานภาษาเยอรมันเพือ่ความเขาใจ ๒ ผศ. ดร. ประภาวดี กุศลรอด 
GR ๑๐๑ ภาษากรีกพื้นฐาน ๑  รศ. ดร. อุษา กรทบัทิม 
KO ๑๐๒(S) ฝกพูดภาษาเกาหล ี อ. บุญมา พิพิธนา 
KO ๒๐๑ ภาษาเกาหลีพื้นฐาน ๓ อ. บุญมา พิพิธนา 
LI ๓๘๘ ภาษาศาสตรประยุกตในการเรียนรูภาษา  ผศ. คนึงนิตย จันทุรัตน 
LO ๒๐๒ ภาษาลาวพื้นฐาน ๔ อ. พลอย แสงลอย 
TH ๔๓๘ วรรณกรรมหลกีหนี รศ. เสาวลกัษณ อนันตศานต 
TS ๖๒๐ การอานประวัติศาสตรไทย ศ. จันทรฉาย ภัคอธิคม 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๑๖ 

ตําราท่ีมีการแกไขปรับปรุง 
กระบวนวิชา ชื่อผูแตง 

AN ๔๗๘ วัฒนธรรมและพฤติกรรมทางเศรษฐกจิ  รศ. ดร. ดํารงค  ฐานดี 
CN ๑๐๒ ภาษาจีนพื้นฐาน ๒ รศ. เสาวภาคย  วรลัคนากุล 
CN ๓๐๑ ภาษาจีนระดับกลาง ๑ รศ. ดร. พรพรรณ จันทโรนานนท 
CN ๓๒๔ การฟงและการสนทนาภาษาจีน   รศ. เสาวภาคย  วรลัคนากุล 
CN ๔๗๗ บทอานภาษาจีนเกี่ยวกับศิลปกรรมจีน รศ. ดร. พรพรรณ จันทโรนานนท 
EN ๒๓๐  ความรูเบื้องตนในเรื่องวรรณคดีอังกฤษ 

และวรรณคดีอเมริกัน 
รศ. รมณี  กอวัฒนา 

EN ๓๒๓ ภาษาอังกฤษสาํหรบัมคัคุเทศก รศ. นัญ  เจรญิพันธุศิริกลุ 
ENI ๔๗๐๑ ภาษาศาสตรและการอาน ๒ 
(LI๔๙๕)  

ผศ. คนึงนิตย จันทุรัตน 

ENS ๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน 
(EN ๓๒๐)  

รศ. เอมอร ดิสปญญา 

GN ๑๐๒ ภาษาเยอรมันพื้นฐาน ๒ ผศ. ดร. จินดา ศรีรัตนบุญสม 
HI ๔๘๓  ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกาในครสิตศตวรรษที่ ๒๐ รศ. อรพินท  ปานนาค 
HI ๓๖๘ ประวัติศาสตรจักรวรรดิจีน ศ. จันทรฉาย  ภัคอธิคม 
HI ๖๐๑(S) ประวัติศาสตรนิพนธ   ศ. จันทรฉาย  ภัคอธิคม 
JA ๑๐๑(H) ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน ๑ ผศ. ดร. พจนี ศิริอกัษรสาสน 
KO ๑๐๑(S) แบบฝกหดัภาษาเกาหลี ๑ อ. บุญมา พิพิธนา 
LI ๔๘๕ การวิเคราะหขอผิดพลาดในการใชภาษาอังกฤษ รศ. ดร. อัจฉรา  เพงพานิช 
MC ๑๑๐ การสือ่สารมวลชนเบื้องตน รศ. นงนุช ศิริโรจน 
MC ๔๖๓ จริยธรรมสื่อสารมวลชน รศ. นงนุช ศิริโรจน 
MM ๑๐๒ ภาษาพมาพื้นฐาน ๒ Mrs. Thuza  Nwe 
MU ๑๐๓ ดนตรีวิจักษณ รศ. ดร. สุมาลี  นิมมานุภาพ 
PY ๒๑๒ หลักพุทธจิตวิทยาเบื้องตน ผศ. ดร. นฤมล มารถแมน 
PY ๒๓๔ ญาณวิทยา รศ. ดร. ลักษณวัต ปาละรัตน 
PY ๒๓๖ ปรัชญาจิต รศ. วิโรจ นาคชาตร ี
PY ๓๑๓ พุทธปรัชญาเถรวาท รศ. วิโรจ นาคชาตร ี
PY ๓๑๖ การเจรญิสมาธิตามแนวทางพุทธศาสนา รศ. ดร. นฤมล มารคแมน 
PY ๓๓๗ สุนทรียศาสตร รศ. ดร. ลักษณวัต ปาละรัตน 
PY ๓๔๔ ปรัชญาภาวะสตร ี รศ. ดร. ลักษณวัต ปาละรัตน 

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๑๗ 

กระบวนวิชา ชื่อผูแตง 
PHI ๑๐๐๕ ตรรกวิทยาเบื้องตน 
(PY๑๐๕)  

ผศ. ดร. ลักษณวัต ปาละรัตน 

SO ๒๓๓ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม รศ. จันทรเพญ็  อมรเลิศวิทย 
TH ๑๐๑ ลักษณะและการใชภาษาไทย รศ. ประทีป วาทิกทินกร 
TH ๒๔๔ การพัฒนาทักษะการเขียน รศ. ทวีศักด์ิ  ปนทอง 
TH ๒๔๖ ปญหาการใชภาษาไทย รศ. ดร. นิตยา กาญจนะวรรณ 
TH ๓๔๓(H) ภาษาตางประเทศในภาษาไทย ผศ. อภิชาญ ปานเจริญ 
TH ๓๔๗ การอานเพื่อการวิเคราะห รศ. เสาวลกัษณ อนันตศานต 
TH ๓๕๗ วรรณคดีวิจารณ รศ. นอมนิจ  วงศสุทธิธรรม 
TH ๔๓๑ วรรณกรรมปจจุบัน ศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ 
TH ๔๕๗ วรรณคดีกับสังคมไทย รศ. ทวีศักด์ิ  ปนทอง 
TH ๔๕๘ อิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศ 

ที่มีตอวรรณกรรมไทย 
ศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๑๘ 

โครงการวิจัย 
 
จํานวนของงานวิจัย/งานสรางสรรค 
ลําดับที่ ชื่องานวิจัย เจาของงานวิจัย จํานวนเงิน/แหลงทนุ 
๑. Medienverbund und eLearning im  

DaF-Kontext: Ein Unterrichtsmodell  
(สื่อเก่ียวเน่ืองกับ E-Learning ในบริบท 
ของภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ: 
แนวทางการจัดการเรียนการสอน) 

อ. ดร. อัญชลี  
โตพ่ึงพงศ 

ทุน Hanns Seidel Stiftung  
จํานวน ๑๒๖,๐๐๐ บาท 
(๓,๐๐๐ ยูโร) 

๒. สถานภาพของกองทุนซะกาตและสวัสดกิาร
สังคมในประเทศไทย: กรณีศึกษาตัวอยาง
ความสําเร็จของกองทุนซะกาตและสวัสดิการ
สงัคมท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน 

ผศ. ดร. อับดลุเลาะ  
หนุมสุข 

ทุนแผนงานสรางเสริม- 
สุขภาวะมุสลิมไทย  
จํานวน ๒,๑๙๔,๘๗๖ บาท 

๓. วิถีการดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนในประเทศไทย 

อ. ดร. วันเพ็ญ   
วอกลาง 

ทุนสํานักงานคณะกรรมการ- 
การอุดมศึกษา  
จํานวน ๑,๘๗๐,๕๐๐ บาท 

๔. ความเห็นของผูประกอบวิชาชีพหนังสอืพิมพ
และผูมีสวนไดสวนเสยีตอการนําเสนอภาพขาว
ออนไหว 

ผศ. อังธิดา  
ลิมปปทมปาณี 

ทุน สสส. และสถาบันอิศรา 
มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชน- 
แหงประเทศไทย ๒๕๕๓ 
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

๕. รูปแบบการนําเสนอเทคโนโลยี HDTV ระบบ
โทรทัศนผานจอภาพ LCD ท่ีมีผลตอความ- 
พึงพอใจของนักศึกษา สาขาสื่อสารมวลชน 
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

รศ. ดร. วิษณุ  
สุวรรณเพ่ิม 

ทุนเงินอุดหนุนโครงการวิจัย 
มษ. จํานวน ๗๙,๐๕๖ บาท 

๖. การสบืทอดวัฒนธรรมเคลติคของสตรีสมัยกลาง: 
กรณีศึกษาพระนางเกวนเนอเวียร ในบท 
รอยกรอง “Stanzaic Morte Arthur” 

Ms. Michaela 
Zimmermann 

ทุนสถาบันวิจัยฯ มร. 
จํานวน ๓๓,๖๐๐ บาท 

๗. เกาหลีใต ป ๒๕๕๓: วันน้ีท่ีเปลี่ยนไป  รศ. ดร. ดํารงค  
ฐานด ี

ทุน Seoul National 
University 
จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

รวม ๗ ผลงานวิจัย 
 
 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๑๙ 

จํานวนของงานวิจัย/งานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ/นานาชาติ 
ลําดับที ่ ช่ืองานวิจัย เจาของงานวิจัย จํานวนเงิน/แหลงทุน ช่ือเอกสาร 

ที่เผยแพร 
๑. สถานภาพของกองทุนซะกาต 

และสวัสดิการสังคมในประเทศไทย: 
กรณีศึกษาตัวอยางความสําเร็จของ
กองทุนซะกาตและสวัสดิการสงัคม
ท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน 

ผศ. ดร. อับดลุเลาะ 
หนุมสุข 

ทุนแผนงานสรางเสริม
สุขภาวะมุสลิมไทย 
จํานวน ๒,๑๙๔,๘๗๖ 
บาท 

อยูในระหวาง
ดําเนินการ 
ก.ค. ๕๔- 
มิ.ย. ๕๕ 

๒. วิถีการดํารงชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 
ในประเทศไทย 

อ. ดร. วันเพ็ญ   
วอกลาง 

ทุนสํานักงาน-
คณะกรรมการ- 
การอุดมศึกษา 
๑,๘๗๐,๕๐๐ บาท 

วารสารการประชุม
วิชาการ สกอ.  
คร้ังท่ี ๔: เครือขาย
เชงิกลยุทธเพ่ือการ
พัฒนาบคุลากร 
ของมหาวิทยาลัย 
ก.ค. ๕๔-มิ.ย. ๕๕ 

๓. พฤติกรรมการรับฟงและความ-
ตองการรายงานวิทยุเพ่ือการศึกษา
ของนักศึกษามหาวิทยาลยั-
รามคําแหง 

รศ. ศภุรัศม์ิ  
ฐิติกุลเจริญ 

ทุนสถาบันวิจัย มร. 
จํานวน ๖๘,๑๘๔ บาท 

วารสารวิจัย 
มหาวิทยาลัย-
รามคําแหง 
๑๒ พ.ค. ๕๓- 
๑๐ พ.ค. ๕๔ 

๔. อาหารกับการบริโภคเพ่ือสขุภาพ
ตามทัศนะของพุทธปรัชญา (Food 
and Healthy Consumption 
according to the Buddhism 
Philosophy) 

รศ. วิโรจ  
นาคชาตรี 

ทุนเงินอุดหนุน
โครงการวิจัย มษ.  
จํานวน ๕๗,๔๕๖ บาท 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 
๑๑ พ.ค. ๕๓- 
๑๐ พ.ค. ๕๔ 

๕. พฤติกรรมการรับฟงและความ- 
พึงพอใจตอรายการและเทคนิค 
ของสถานีวิทยุกระจายเสยีง- 
แหงประเทศไทย 

รศ. ดร. วิไลลกัษณ 
สุวจิตตานนท 

ทุนกรมประชาสัมพันธ 
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท 

วารสารรามคําแหง 
ฉบับมนุษยศาสตร 
มร. ปท่ี ๒๙  
ฉบับ ๑ ม.ค.-ธ.ค. 
๕๓ 

๖. Wortschatz kulturell lernen: 
didaktisch-methodische 
Vorschläge für ein regionales 
Lehrwerk im Anfängerbereich 

ผศ. ดร. ประภาวดี 
กุศลรอด 

ทุน Hanns Seidel 
Stiftung  
ประเทศเยอรมนี 
จํานวน ๑๑๒,๐๐๐ 
บาท 

Hann Seidel 
Stiftung 
Unikassel 
Versität ๒๐๐๙/
๒๐๑๐ 

 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๒๐ 

ลําดับที ่ ช่ืองานวิจัย เจาของงานวิจัย จํานวนเงิน/แหลงทุน ช่ือเอกสาร 
ที่เผยแพร 

๗. Sprachvergleich und 
Fremdsprachenunterricht im 
Kontext der Globalisierung-
Überlegungen zu einem 
funktionalen Apparat als 
tertium comparationis 

PD. Dr. Salifou 
Traoré 

- วารสารรามคําแหง 
ฉบับมนุษยศาสตร 
มร. ปท่ี ๒๙  
ฉบับ ๑ ม.ค.-ธ.ค. 
๕๓ 

รวม ๗ ผลงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๒๑ 

จํานวนของงานวิจัย/งานสรางสรรคท่ีนํามาใชประโยชนอยางชัดเจน 
ลําดับที ่ ช่ืองานวิจัย เจาของงานวิจัย จํานวนเงิน/แหลงทุน 

๑. สถานภาพของกองทุนซะกาต 
และสวัสดิการสังคมในประเทศไทย: 
กรณีศึกษาตัวอยางความสําเร็จ 
ของกองทุนซะกาตและสวัสดิการสงัคม 
ท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน 

ผศ. ดร. อับดลุเลาะ หนุมสขุ ทุนแผนงานสรางเสริม 
สุขภาวะมุสลิมไทย  
จํานวน ๒,๑๙๔,๘๗๖ 
บาท 

๒. วิถีการดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนในประเทศไทย 

อ. ดร. วันเพ็ญ  วอกลาง ทุนสํานักงาน
คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
๑,๘๗๐,๕๐๐ บาท 

๓. พฤติกรรมการรับฟงและความตองการ
รายงานวิทยุเพ่ือการศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

รศ. ศภุรัศม์ิ ฐติกุิลเจริญ ทุนสถาบันวิจัย มร. 
จํานวน ๖๘,๑๘๔ บาท 

๔. อาหารกับการบริโภคเพ่ือสขุภาพตาม
ทัศนะของพุทธปรัชญา (Food and 
Healthy Consumption according 
to the Buddhism Philosophy) 

รศ. วิโรจ นาคชาตรี ทุนเงินอุดหนุน
โครงการวิจัย มษ.  
จํานวน ๕๗,๔๕๖ บาท 

๕. พฤติกรรมการรับฟงและความพึงพอใจ 
ตอรายการและเทคนิคของสถานี-
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

รศ. ดร. วิไลลกัษณ สวุจิตตานนท ทุนกรมประชาสัมพันธ 
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๖. Wortschatz kulturell lernen: 
didaktisch-methodische 
Vorschläge für ein regionales 
Lehrwerk im Anfängerbereich 

ผศ. ดร. ประภาวดี กุศลรอด ทุน Hanns Seidel 
Stiftung  
ประเทศเยอรมนี 
จํานวน ๑๑๒,๐๐๐ บาท 

๗. Sprachvergleich und 
Fremdsprachenunterricht im 
Kontext der Globalisierung-
Überlegungen zu einem 
funktionalen Apparat als tertium 
comparationis 

PD. Dr. Salifou Traoré - 

รวม ๗ โครงการ 
 
 
 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๒๒ 

บทความวิทยานิพนธที่ตพีิมพเผยแพรในระดบัชาต/ินานาชาต ิ
 

ลําดับท่ี ชื่องานวิจัย เจาของงานวิจัย ชื่อเอกสารท่ีเผยแพร 
คณะมนุษยศาสตร 
 ดุษฎีนิพนธ สาขาวิชาสังคมวิทยา 
๑. คานิยมในการดูแลสุขภาพของ

ประชาชนในชุมชนชนบทของ
จังหวัดเขตภาคเหนือตอนลาง 

นายวีรพงษ ภูมิประพันธ 
 

เอกสารประกอบการสัมมนา
เสนอผลงานทางวิชาการ  
ครั้งที่ ๗ โครงการปรัชญา
ดุษฎีบัณฑติทางสงัคมศาสตร 
มร. หนา ๒๒-๔๙  
เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๕๓ 

๒. The Application of Ethical 
Measurements to Local 
Politicians in Northern 
Thailand 

Mrs. Prakaikeo 
Ratananaka 

Proceedings of 
Ramkhamhaeng 
University, International 
Research Conference 
๒๐๐๑ pp. ๙๔-๙๖ 
January ๑๓-๑๔, ๒๐๑๑ 

๓. การศึกษาวิเคราะหความเขมแข็ง
ของสหกรณกองทุนสวนยาง 
ในประเทศไทย 

นายพูลศักด์ิ  อินทรโยธา เอกสารประกอบการสัมมนา
เสนอผลงานทางวิชาการ  
ครั้งที่ ๙ โครงการปรัชญา
ดุษฎีบัณฑติทางสงัคมศาสตร 
มร. เมือ่วันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๕๔ 

 วิทยานิพนธ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
๔. การวิเคราะหเน้ือหาวารสาร

วิทยาศาสตรสุขภาพภาษาไทย  
ที่พิมพเผยแพรโดยสถาบัน-
อุดมศึกษาของรัฐระหวาง  
พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ 

น.ส. ประทมุทิพย  
สุขราษฎร 

วารสารรามคําแหง  
ฉบับพิเศษ วิทยานิพนธ/
บทความวิชาการ ปที่ ๒๘  
ฉบับที่ ๑ ม.ค.-มี.ค. ๒๕๕๔ 

๕. การรบัสารสนเทศดานการประหยัด
พลังงานในการใชรถยนตสวนบุคคล 
ของประชาชนในเขตกรุงเทพ- 
มหานคร 

น.ส. กรรณิการ ทองสุข วารสารสารสนเทศ ปที่ ๑๑ 
ฉบับที่ ๒ (ก.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๓) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ- 
บานสมเด็จเจาพระยา 

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๒๓ 

ลําดับท่ี ชื่องานวิจัย เจาของงานวิจัย ชื่อเอกสารท่ีเผยแพร 
๖. การวิเคราะหเน้ือหาขาวเศรษฐกิจ 

ในวารสารสยามจดหมายเหตุ 
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๕๔ 

น.ส. นิภารัตน ศรีสุชาติ วารสารสารสนเทศ ปที่ ๑๒ 
ฉบับที่ ๑ (ม.ค.-มิ.ย. ๒๕๕๔) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา 

๗. การควบคุมสิง่พิมพตอเน่ือง 
ในระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
อินโนแพคมิลลิเนียม ในหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา 

น.ส. ชนาธิป หลาบมาลา วารสารบรรณารักษศาสตร 
ปที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑  
(ม.ค.-มิ.ย. ๒๕๕๓) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๘. การใชงานคอมพิวเตอรในโครงการ
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 
ของครูบรรณารักษในโรงเรียน
ประถมศึกษา สงักดักรุงเทพ- 
มหานคร 

น.ส. สรุพีร แยงคํา วารสารรามคําแหง  
ฉบับพิเศษ วิทยานิพนธ/
บทความวิชาการ ปที่ ๒๘  
ฉบับที่ ๑ ม.ค.-มี.ค. ๒๕๕๔ 

๙. การใชสื่อของผูปฏิบัติงาน 
เพื่อการประชาสัมพันธหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

น.ส. พรทิพย แยงคํา วารสารรามคําแหง  
ฉบับพิเศษ วิทยานิพนธ/
บทความวิชาการ ปที่ ๒๘  
ฉบับที่ ๑ ม.ค.-มี.ค. ๒๕๕๔ 

๑๐. การวิเคราะหหนังสอือนุสรณ 
งานศพที่จัดพมิพในป พ.ศ. ๒๕๓๑-
๒๕๕๑ 

น.ส. ธัญญาลักษณ  
ใจเที่ยง 

วารสารรามคําแหง  
ฉบับพิเศษ วิทยานิพนธ/
บทความวิชาการ ปที่ ๒๘  
ฉบับที่ ๑ ม.ค.-มี.ค. ๒๕๕๔ 

๑๑. การจดัการสื่อสิง่พิมพรัฐบาล 
ในหองสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 

น.ส. เยาวภาณี รอดเพ็ชร วารสารรามคําแหง  
ฉบับพิเศษ วิทยานิพนธ/
บทความวิชาการ ปที่ ๒๘  
ฉบับที่ ๑ ม.ค.-มี.ค. ๒๕๕๔ 

๑๒. การวิเคราะหขาวและบทความ 
ทางดานการบรหิารทรพัยากร
มนุษยในหนังสือพิมพภาษาไทย
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 

น.ส. ภัทรภร ยวนพันธ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติเพือ่นําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓ 
บัณฑิตวิทยาลัย มร.  
วันที่ ๒๕ ส.ค. ๕๔ 

 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๒๔ 

ลําดับท่ี ชื่องานวิจัย เจาของงานวิจัย ชื่อเอกสารท่ีเผยแพร 
๑๓. การวิเคราะหเน้ือหาจริยธรรม 

ที่ปรากฏในพระครสิตธรรมคัมภีร
ภาคพันธสัญญาเดิมหมวดบทกวี
และวรรณกรรมปญญา 

น.ส. สมมาตร เสถียร วารสารบรรณศาสตร มศว.  
ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒  
ก.ค.-ธ.ค. ๕๔ TCI  
ลําดับ ISSN ที่ ๐๑๒๕-
๒๘๓๖ 

๑๔. การวิเคราะหเน้ือหาวารสาร
ทางดานสัตวแพทยศาสตรที่ตีพมิพ
ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๕๑ 

น.ส. อุมาภรณ ปติชาญ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติเพือ่นําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓ 
บัณฑิตวิทยาลัย มร.  
วันที่ ๒๕ ส.ค. ๕๔ 

๑๕. การบริการสารสนเทศเชิงรุก 
ของหองสมุดมหาวิทยาลัยรัฐ 

น.ส. ภาษิณี ปานนอย วารสารรามคําแหง  
ฉบับพิเศษ วิทยานิพนธ/
บทความวิชาการ ปที่ ๒๘ 
ฉบับที่ ๓ หนา ๔๑๔-๔๒๕ 
ก.ค.-ก.ย. ๕๔ 

๑๖. การศึกษาสภาพการดําเนิน
หองสมุดสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

น.ส. สันศิตา ชูเชิด วารสารรามคําแหง  
ฉบับพิเศษ วิทยานิพนธ/
บทความวิชาการ ปที่ ๒๘ 
ฉบับที่ ๓ หนา ๖๗๙-๖๙๐ 
ก.ค.-ก.ย. ๕๔ 

๑๗. การวิเคราะหเน้ือหาวารสาร
ทางดานจิตวิทยาระหวาง 
ป พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๕๑ 

น.ส. ยุพิน กาญจนารัตน วารสารรามคําแหง  
ฉบับพิเศษ วิทยานิพนธ/
บทความวิชาการ ปที่ ๒๘ 
ฉบับที่ ๓ หนา ๖๙๑-๗๐๐ 
ก.ค.-ก.ย. ๕๔ 

๑๘. สภาพการจัดการและปญหาในการ-
ดําเนินงานศูนยสงเสรมิการเรียนรู 
ดานวัสดุไมตีพิมพในหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

น.ส. ธนิสสรา คงฉิม วารสารรามคําแหง  
ฉบับพิเศษ วิทยานิพนธ/
บทความวิชาการ ปที่ ๒๘ 
ฉบับที่ ๓ หนา ๗๐๑-๗๑๐ 
ก.ค.-ก.ย. ๕๔ 
 

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๒๕ 

ลําดับท่ี ชื่องานวิจัย เจาของงานวิจัย ชื่อเอกสารท่ีเผยแพร 
 วิทยานิพนธ สาขาวิชาไทยศึกษา   
๑๙. วิถีชีวิตของหมอนวดแผนโบราณ

บริเวณทองสนามหลวง 
น.ส. ดาราวรรณ เกตวัลห การประชุมวิชาการ

ระดับชาติเพือ่นําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓ 
บัณฑิตวิทยาลัย มร.  
วันที่ ๒๕ ส.ค. ๕๔ 

๒๐. ความเช่ือและพิธีกรรมการรําผีมอญ
จังหวัดปทุมธานี 

นางสุชีรา อินทโชติ วารสารรามคําแหง  
ฉบับพิเศษ วิทยานิพนธ/
บทความวิชาการ ปที่ ๒๘ 
ฉบับที่ ๓ หนา ๓๒๘-๓๔๑ 
ก.ค.-ก.ย. ๒๕๕๔ 

๒๑. อนุภาคการแปลงการในการแสดง
ละครไทย 

นายวีระ บัวงาม วารสารรามคําแหง  
ฉบับพิเศษ วิทยานิพนธ/
บทความวิชาการ ปที่ ๒๘  
ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๔ 

 วิทยานิพนธ สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
๒๒. European Tourists’ Perception 

on Communication Barriers 
Towards Thai Tour Cuides 

นายชัยรัตน  
จิราทิวัฒนากลุ 

วารสารรามคําแหง  
ฉบับพิเศษ วิทยานิพนธ/
บทความวิชาการ ปที่ ๒๘  
ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๕๔ 

๒๓. An Analysis of Writhing Style 
and Persuasive Methods in 
book Reviews  
on the website Amzon.com 

น.ส. ณวดี ฝางเสน วารสารรามคําแหง  
ฉบับพิเศษ วิทยานิพนธ/
บทความวิชาการ ปที่ ๒๘  
ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๕๔ 

๒๔. An Analysis of Conversational 
Implicature in film Dialogues 

น.ส. สัตมน สุตลาภา วารสารรามคําแหง  
ฉบับพิเศษ วิทยานิพนธ/
บทความวิชาการ ปที่ ๒๘  
ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๕๔ 

 
 
 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๒๖ 

ลําดับท่ี ชื่องานวิจัย เจาของงานวิจัย ชื่อเอกสารท่ีเผยแพร 
๒๕. A Study of the Semantic 

Meaning of Work Choices in 
comments on the Political 
News in the Online Edition  
of the Bangkok Post 

น.ส. นริศรา คะนานัน วารสารรามคําแหง  
ฉบับพิเศษ วิทยานิพนธ/
บทความวิชาการ ปที่ ๒๘  
ฉบับที่ ๓ หนา ๑๘๔-๑๙๗ 
ก.ค.-ก.ย. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๒๗ 

ทุนการศึกษา 
 
ทุนมูลนิธิการศึกษาคณะมนษุยศาสตร  
 ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๙ ทุน ไดแก 
 ๑. นางสาวหทยัรตัน โอฬารดิลก 
 ๒. นายสมชาย  ภัทชรัตน 
 ๓. นางสาวชุติมา ตะเภา 
 ๔. นางสาวเบญจมาศ โยงโนนแดง 
 ๕. นางสาวมินตรา เปนสุข 
 ๖. นางสาวภัทรฤทัย ศิริวงศตระกูล 
 ๗. นางสาวแพรววนิต นิติไชย 
 ๘. นางสาวภิญญาพัชร เปรมฤทธิ์ 
 ๙. นางสาวบุษราภรณ นพพิบูลย 
 ๑๐. นางสาวนฤมล ประเสริฐศร ี
 ๑๑. นางสาวจิรนันท นิ่มวรรณัง 
 ๑๒. นางสาวปวีณา โคตรชุม 
 ๑๓. นางสาวกนกวลัย ใจปอ 
 ๑๔. นางสาววิลาวรรณ ชูวรรณรักษ 
 ๑๕. นางสาวอานีซะห ยามา 
 ๑๖. นางสาวอรทัย  จันทสร 
 ๑๗. นางสาวจารุวรรณ หลงเดียว 
 ๑๘. นางสาวอัจฉรา จรัสสุนทรวงศ 
 ๑๙. นายสทิธิชัย ชัยเดโช 
 
ทุนแสงชัย สุนทรวัฒน  
 จํานวน ๕ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท  ไดแก 
 ๑. นายสุเทพ นุตมะหะหมัด 
 ๒. นางสาวกรรณิการ วีระพันธ 
 ๓. นางสาวผกาสิน ี จุฬา 
 ๔. นางสาวธันยชนก โชติกันตะ 
 ๕. นายธุวานนท คําขจร 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๒๘ 

บุคลากรและนักศึกษาท่ีมีผลงานดีเดน 
 
บุคลากร 

ชื่อ รางวัลที่ไดรับ วัน เดือน ป 
ที่ไดรับรางวัล 

หนวยงาน 
ที่ใหรางวัล 

รศ. เสาวภาคย  วรลัคนากุล กรรมการพิจารณาตําราดีเดนภาษาจีน  ๒๓ พ.ย. ๕๓ ม. ครูไหหลํา  
ประเทศสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน 

รศ. เสาวภาคย  วรลัคนากุล ศิษยเกาดีเดน ประจําป ๒๕๕๓ ก.พ. ๕๔ สมาคมบัณฑิตวิทยาลัย  
ม. มหิดล 

อ. ชุติมา ผิวเรืองนนท บุคลากรดีเดน สายวิชาการ มษ. 
ป ๒๕๕๓ 

๖ ม.ค. ๕๔ คณะมนุษยศาสตร 

น.ส. สุกัญญา ไพรินทร บุคลากรดีเดน สายสนับสนุน มษ.  
ป ๒๕๕๓ 

๖ ม.ค. ๕๔ คณะมนุษยศาสตร 

 
นักศึกษา 

ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด 
คณะมนุษยศาสตร  
ศิษยปจจุบัน  
นายจักรินทร ศิริมงคล รางวัลที่ ๒ ประเภท ระดับอุดมศึกษา เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  

พรอมเกียรติบัตร คําขวัญที่ไดรบัรางวัล “สติคูรถ เคารพกฎคูใจ  
ความปลอดภัยคูการเดินทาง” ในการประกวดคําขวัญหัวขอ “รณรงค 
ลดอุบัติเหตุบนทองถนน” โดย กระทรวงคมนาคม กรมการขนสงทางบก 
สํานักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน  
โดยมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ อาคารสโมสร ช้ัน ๒  
กระทรวงคมนาคม 

นายนิรุทธ์ิ  ธรรมธิ 
 

รางวัลชนะเลิศการจัดนิทรรศการ หัวขอ “เลขไทย: รูจัก-เขียนไมได- 
นึกไมถึง?” ในการประกวดนิทรรศการเลขไทย “Young Muse Project”   
โครงการปนนักพิพิธภัณฑสายพันธุสยาม ครั้งที่ ๑ โดย สถาบันพิพิธภัณฑ- 
การเรียนรูแหงชาติ (สพร.) สํานักงานบรหิารและพฒันาองคความรู 
(องคการมหาชน) วันที่ ๒-๓๐ เมษายน ๒๕๕๔  

นายธัชตะวัน เกษกานดา 
 

รางวัลกลุบุตรกาชาด ประจําป ๒๕๕๔-๒๕๕๕ โดย สํานักงานยุวกาชาด 
สภากาชาดไทย 

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๒๙ 

ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด 
นายสหพชัร ประชากลู 
นางสาวพรทิวา โสคําภา 

๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับอุดมศึกษา โครงการนครหลวงไทย 
อนุรักษเอกลกัษณไทย: การประกวดมารยาทไทยชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ประจําป ๒๕๕๓  
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดย บริษัท ธนาคารนครหลวงไทย 
(มหาชน) จํากัด 

๒. รางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา โครงการธนชาต ริเริ่ม ... เติมเต็ม
เอกลักษณไทย “การประกวดมารยาทไทย” ประจําป ๒๕๕๔  
โดย ธนาคารธนชาต (มหาชน) จํากัด 

นางสาวศจิกาพร ฤทธิสอาด รางวัลเยาวชนดีเดนกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจาํป ๒๕๕๔  
ดานการพัฒนาสังคมหรือสภาเยาวชน กลุมอายุ ๑๙-๒๕ ป เมื่อวันที่  
๓ กันยายน ๒๕๕๔ ณ อาคารกีฬาเวสน ๒ ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
(ไทย-ญี่ปุน) 

นางสาวอรวรรณ พิบลูยศิลป 
นายนิธิภัทร วงษอุดมวิชญ 
นางสาวศิรประภา 
สุวรรรณรัตน 

รางวัลชมเชยการแขงขันมามา ตมยํากุงนํ้าขน แซบ ปก Clips Talent 
Contest  เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยบริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด 
(มหาชน) 

นายนัฐ  นรสิงห ๑. รางวัลเหรยีญเงิน กีฬาดาบสากล ประเภทดาบฟอยล ทมีชาย  
๒. รางวัลเหรยีญเงิน กีฬาดาบสากล ประเภทดาบเอเป ทมีชาย 
๓. รางวัลเหรียญทองแดง กีฬาดาบสากล ประเภทดาบเซเบอร ทีมชาย 
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๓๘  
โดย กีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕-๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ 

นางสาวจินตนา แมศรรา ๑. รางวัลเหรยีญเงิน กีฬาดาบสากล ประเภทดาบเอเป ทมีหญิง 
๒. รางวัลเหรียญทองแดง กีฬาดาบสากล ประเภทดาบเอเป บุคคลหญงิ 
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๓๘  
โดย กีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕-๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ 

นางสาวนาฏนลิน 
เรืองสุดตระการ 

๑. รางวัลเหรยีญเงิน กีฬาลลีาศ ประเภท Latin American Class B 
๒. รางวัลเหรียญทองแดง กีฬาลลีาศ ประเภท Latin American Class C 
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๓๘  
โดย กีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕-๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ 

นางสาวพัชรี คําพิฑูรย รางวัลเหรียญทองแดง กีฬาเปตอง ประเภททีม ๒ คน หญิง  
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๓๘  
โดย กีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕-๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๓๐ 

ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด 
นางสาววิชุดา  
ไอยากาญจนกลุ 

รางวัลเหรียญเงินกีฬาหมากกระดาน ประเภทหมากรุกไทย ทีมหญิง  
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๓๘  
โดย กีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕-๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ 

นางสาวทศันียพร ตุลาผล รางวัลเหรียญเงินกีฬาหมากกระดาน ประเภทหมากรุกไทย ทีมหญิง  
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๓๘  
โดย กีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕-๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ 

นางสาวนุตพะงา วุฒิกลุ รางวัลเหรยีญเงินกีฬาหมากกระดาน ประเภทหมากฮอรส ทมีหญงิ  
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๓๘  
โดย กีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕-๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ 

นายเกียรติยศ เลาหสุรโยธิ รางวัลเหรียญทองแดง กีฬาหมากกระดาน ประเภทหมากลอม ทีมชาย  
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๓๘  
โดย กีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕-๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ 

นายวรพล ดูดด่ืม 
นายกฤษณ จึงพิชาญวณิชย 

รางวัลเหรยีญทองแดง กีฬารกับี้ฟุตบอล ประเภททีม ๑๕ คน ชาย 
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๓๘  
โดย กีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕-๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ 

ศิษยเกา 
นางสาวสุมนา ผองนพภา 
 

รางวัลเกียรติยศ “ครูดี มีคุณธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ”   
จาก สมาคมครูอนุบาลสมุทรปราการ โดยการสนับสนุนจากผูวาราชการ-
จังหวัดสมุทรปราการ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

นายชาตร ีพุมบุตร 
 

รางวัลชางภาพโทรทัศนดีเดน ประจําป ๒๕๕๔ โดยสมาคมชางภาพ-
สื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย 

รวม ๒๑ คน 
 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๓๑ 

งบประมาณ 
 
๑. งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๔ (งบแผนดิน) 
 
ก. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ๘๐,๒๔๕,๓๐๐ บาท 
 ๑. งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร ๘๐,๒๔๕,๓๐๐ บาท 
  ๑.๑ กิจกรรมหลัก    
    - จัดการเรียนการสอนดานมนุษยศาสตร  ๘๐,๒๔๕,๓๐๐ บาท 
  กองทุนเพ่ือการศึกษา ๘๐,๒๔๕,๓๐๐ บาท 
       ๑) งบบุคลากร ๗๑,๗๗๒,๒๐๐ บาท 
    ๑.๑ เงินเดือน  ๖๗,๓๗๑,๐๐๐ บาท 
    ๑.๒ คาจางประจํา ๑,๙๓๐,๑๐๐ บาท 
    ๑.๒ คาจางช่ัวคราว ๒,๔๗๑,๑๐๐ บาท 
      ๒) งบเงินอุดหนุน ๘,๔๗๓,๑๐๐ บาท 
    - เงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร ๘,๔๗๓,๑๐๐ บาท 
 
๒. งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๔ (งบรายได) 
 
ก. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  ๔๘,๒๓๑,๑๐๐ บาท 
 ๑. งานจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร  ๔๘,๒๓๑,๑๐๐ บาท 
  ๑.๑ กิจกรรมหลัก    
   - จัดการเรียนการสอนดานมนุษยศาสตร  ๔๔,๕๒๕,๑๐๐ บาท 
   กองทุนเพ่ือการศึกษา  ๔๒,๕๒๕,๑๐๐ บาท 
   ๑) งบบุคลากร  ๑๒,๘๓๕,๑๐๐ บาท 
    ๑.๑ คาจางประจํา ๖,๑๐๙,๔๐๐ บาท 
    ๑.๑ คาจางช่ัวคราว ๖,๗๕๒,๗๐๐ บาท 
   ๒) งบดําเนินงาน  ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    ๒.๑ คาตอบแทน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
          - คาตอบแทนสอนสวนกลาง ป. ตร ี ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
          - คาตอบแทนสอนสวนกลาง ป. โท ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๓) งบเงินอุดหนุน  ๑๙๐,๐๐๐ บาท 
    ๓.๑ เงินกจิกรรมวิชาการนักศึกษา ๙๕,๐๐๐ บาท 
    ๓.๒ เงินกจิกรรมสาขาเทคโนโลยีการสื่อสาร ๙๕,๐๐๐ บาท 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๓๒ 

   ๔) งบรายจายอื่น ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
    ๔.๑ โครงการบริหารการเรียนการสอน 

      สวนภูมิภาค ป. ตรี 
๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

    ๔.๒ โครงการบริหารการเรียนการสอน 
      สวนภูมิภาค ป. โท 

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

   กองทุนสินทรัพยถาวร  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๑) งบลงทุน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    ๑.๑ คาครุภัณฑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒ กิจกรรมสนับสนุน    
   - บริหารจัดการทั่วไป  ๓,๗๐๖,๐๐๐ บาท 
   กองทุนท่ัวไป  ๓,๗๐๖,๐๐๐ บาท 
   ๑) งบดําเนินงาน  ๓,๕๕๐,๐๐๐ บาท 
    ๑.๑ คาตอบแทน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
          - คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
          - คาเบี้ยประชุมกรรมการ   
          - คารับสมัครนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน   
    ๑.๒ คาใชสอย ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
    ๑.๓ คาวัสดุ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    ๑.๔ คาสาธารณูปโภค ๕๐,๐๐๐ บาท 
   ๒) งบเงินอุดหนุน  ๑๕๖,๐๐๐ บาท 
    ๒.๑ เงินสมาชิกสมาคม ๓,๐๐๐ บาท 
    ๒.๒ เงินกจิกรรมสมัมนา ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
    ๒.๓ มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน ๓๐,๐๐๐ บาท 
    ๒.๔ สมาชิกสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร- 

      แหงประเทศไทย  
๓,๐๐๐ บาท 

 
ข. แผนงานบริการวิชาการแกสังคม  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑. งานบริการวิชาการแกชุมชน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
          ๑.๑ กิจกรรมหลัก    
        - บริการทางวิชาการ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
   กองทุนบริการวิชาการ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
             ๑) งบรายจายอื่น  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
            ๑.๑ โครงการบริการวิชาการแกชุมชน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๓๓ 

จ. แผนงานวิจัย  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑. งานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
          ๑.๑ กิจกรรมหลัก    
        - ดําเนินงานวิจัยเพือ่สรางองคความรู  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
   กองทุนวิจัย  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
             ๑) งบเงินอุดหนุน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
            ๑.๑ เงินอุดหนุนโครงการวิจัย  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๓๔ 

โครงงาน/กิจกรรมนกัศกึษา 
 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ จํานวน/
ผูเขารวม 

ชื่อ
ผูรับผิดชอบ 

๑. โครงงานเผยแพร
ประวัติศาสตรสูนักศึกษา 
 

๒๙-๓๑ ต.ค. ๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓  
จ. กําแพงเพชร 

เงินกิจกรรม นศ. 
มร. ๑๕,๐๐๐ บาท 

๔๐ คน ชมรมประวัติ-
ศาสตร 

๒. โครงงาน “จากสาธิตฯ  
สูรั้วราม” 

๓ ธ.ค. ๕๓เวลา 
๑๔.๓๐-๑๖.๑๐ น. 

โรงเรียนสาธิต  
ม. รามคําแหง 
 

เงินกิจกรรม นศ. 
มร. ๗,๐๐๐ บาท 

๑๖๒ คน ชมรมภาษา
ตะวันตก 
อ.ศ.ม.ร. 

๓. โครงงานเผยแพร
ประวัติศาสตรสูชุมชน 

๒๒-๒๙ ม.ค. ๕๔ โรงเรียนบานหลวง- 
แจซอน จ. ลําปาง 

เงินกิจกรรม นศ. 
มร. ๒๕,๐๐๐ บาท 

๓๐ คน ชมรมประวัติ-
ศาสตร 

๔. โครงงานมรดก 
ทางศิลปวัฒนธรรม 

๑๒-๑๘ ก.พ. ๕๔ โรงเรียนบานทุงพัฒนา  
จ. ลําปาง 

เงินกิจกรรม นศ. 
มร. ๒๕,๐๐๐ บาท 

๓๐ คน ชมรมประวัติ-
ศาสตร 

๕. โครงงานสัมมนาเรื่อง 
“จริยธรรมนักบริการ
สารสนเทศในยุคออนไลน” 

๒๗ เม.ย. ๕๔ หองประชุมพวงแสด 
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
๑๕,๕๐๐ บาท 

๕๗ คน นักศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชา LB 

๖. โครงงานสัมมนาเรื่อง  
“การพัฒนาศักยภาพ
บรรณารักษสู  
e-Librarian” 

๕ มิ.ย. ๕๔ หองประชุมพวงแสด 
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
๑๖,๑๐๐ บาท 

๔๐ คน นักศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชา LB 

๗. โครงงานนักศึกษาเรื่อง 
เขาใจประกันฯ สรางสรรค
พลานามัย ใสใจสังคม  
ชื่นชมวัฒนธรรม” 

๓-๔ ก.ย. ๕๔ Horseshoe Point 
พัทยา จ. ชลบุรี 

เงินงบประมาณ
โครงการฯ 

๑๕๐ คน นักศึกษา
โครงการ
ศิลปศาสตร
บัณฑิต  
ภาคพิเศษ 
มษ. 

๘. โครงงานนักศึกษาเรื่อง 
“ศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติ” 

๗ ก.ย. ๕๔ หองประชุมพวงแสด 
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
๕๐,๕๐๐ บาท 

๑๒๐ คน คณะอนุกรรม
การสงเสริม
การมีสวนรวม
ของผูนํา นศ. 
ในการประกัน
คุณภาพ
การศึกษา มษ. 

 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๓๕ 

โครงการ/กิจกรรมนกัศกึษาและศษิยเกา 
 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ จํานวน/
ผูเขารวม 

ชื่อ
ผูรับผิดชอบ 

๑. โครงการพัฒนานักศึกษา 
ดานวิชาการเรื่อง  
“เคล็ด (ไม) ลับ.. เพิ่มพลัง
การเรียนดวย Mind 
Map” 

๑๐ พ.ย. ๕๓ 
เวลา ๙.๐๐-
๑๒.๐๐ น. 

หองประชุมพวงแสด  
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
๖,๗๐๐ บาท 

๔๐ คน คณะกรรมการ
กิจการ นศ. 
มษ. รวมกับ
บริษัทเอเชีย
บุคส จํากัด 

๒. โครงการพัฒนานักศึกษา 
ดานวิชาการเรื่อง  
“การพัฒนาภาวะผูนํา 
(Leadership)” 

๑๗ พ.ย. ๕๓ 
เวลา ๙.๐๐-
๑๖.๐๐ น. 

หองประชุมพวงแสด  
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
๑๙,๓๐๐ บาท 

๓๕ คน คณะกรรมการ
กิจการ นศ. 
มษ. รวมกับ
บริษัทเอเชีย
บุคส จํากัด 

๓. โครงการปจฉิมนิเทศ 
นักศึกษาใหม 
คณะมนุษยศาสตร 
ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๒ 

๑๖ ธ.ค. ๕๓ 
เวลา ๘.๓๐- 
๑๒.๓๐ น. 

หองประชุมพวงแสด  
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

เงินรายได มษ. 
๑๔,๙๐๐ บาท 

๑๐๒ คน คณะกรรมการ
กิจการ นศ. 
มษ. 

๔. โครงการเสวนาเรื่อง  
“อาจารยพบนักศึกษา 
สนทนายามบาย” 

๑๙ ม.ค. ๕๔ 
เวลา ๑๓.๓๐-
๑๖.๓๐ น. 

หอง HOB ๒๔๐๙  
ภาควิชาประวัติศาสตร 
ชั้น ๔ อาคาร ๒ มษ. 

เงินรายได มษ. 
๓,๕๕๐ บาท 

๔๑ คน ภาควิชา HI 

๕. โครงการสัมมนาอาชีพ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“การเตรียมพรอมสําหรับ
อาชีพสายการบิน” 

๓๑ ม.ค. ๕๔ หองประชุมพดดวง  
ชั้น ๓ อาคาร ๑ มษ. 

เงินทุน มษ. 
๙,๘๐๐ บาท 

๔๗ คน ภาควิชา EN 

๖. โครงการมนุษยศาสตร
สงเสริมสุขภาพ 

๔ ก.พ. ๕๔ 
เวลา ๑๓.๐๐-
๑๖.๓๐ น. 

ลานปสาน มษ. เงินรายได มษ. 
๔,๔๐๐ บาท 
 

๓๙ คน ภาควิชา EN 

๗. โครงการพัฒนานักศึกษา 
“บูชาพอขุน รูคุณอาจารย 
สืบสานความรู 
สูการปฏิบัติ” 

 
 
 

๑๐ ก.พ. ๕๔ หอง มษ. ๑๕๐๗  
และ มษ. ๑๕๑๙ 

เงินทุนคณะฯ 
๑๓,๐๓๐ บาท 

๖๐ คน ภาควิชา PY 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๓๖ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ จํานวน/
ผูเขารวม 

ชื่อ
ผูรับผิดชอบ 

๘. โครงการปจฉิมนิเทศ
นักศึกษาสาขาวิชาเอก
ภาษาจีน ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๓ ก.พ. ๕๔ หองประชุมพวงแสด  
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
๗,๕๐๐ บาท 

๑๑๐ คน สาขาวิชา CN 
ภาควิชา TH 

๙. โครงการสัมมนา
เสริมสรางความรู 
ความเขาใจตอสถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน 

๓๐ เม.ย.- 
๑ พ.ค. ๕๔ 

โรงแรมรามา การเดนส 
กทม. 

เงินทุน กสทช. 
๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๑,๑๔๐ คน ภาควิชา MC 

๑๐. โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม  
คณะมนุษยศาสตร 
ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๔ 

๓๐ พ.ค. ๕๔ อาคาร BNB ๘, ๑๐, ๑๑ 
วิทยาเขตปจฉิมสวัสดิ์- 
สุวรรณนภาศรี 

งบรายได มษ. 
๑๙,๕๕๐ บาท 

๒๐๐ คน คณะกรรมการ
กิจการ นศ. 

๑๑. โครงการ “เรียนรู
ปรัชญาพุทธทาสภิกขุ 
ผานหอจดหมายเหตุ” 

๔ มิ.ย. ๕๔ หอจดหมายเหตุ 
พุทธทาส อินทปญโญ 
สวนวชิรเบญจทัศ 
อุทยานจตุจักร กรุงเทพฯ 

เงินทุนคณะฯ 
๒,๗๐๐ บาท 

๒๐ คน ภาควิชา PY 

๑๒. โครงการ “HU-ENG 
First Step: กาวแรก 
สูความสําเร็จ” 

๑๐ มิ.ย. ๕๔ หองประชุมพวงแสด 
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
๘,๖๕๐ บาท 

๑๒๐ คน ภาควิชา EN 

๑๓. โครงการกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา การเสวนาเรื่อง 
“ลูกศิษยพบอาจารย” 

๒๓ มิ.ย. ๕๔ หอง HOB ๒๔๑๑  
มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
๔,๐๐๐ บาท 

๕๐ คน ภาควิชา HI 

๑๔. โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีน ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๔ 

๒๙ มิ.ย. ๕๔ หองประชุมพวงแสด 
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
๗,๗๐๐ บาท 

๘๐ คน สาขา CN 
ภาควิชา TH 

๑๕. โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม รุนที่ ๑๙  
ประจําภาค ๑  
ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

๔ ก.ค. ๕๔ 
 

หองประชุมพวงแสด  
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

เงินโครงการ 
ภาคพิเศษ 
๑๑,๓๐๐ บาท 

๑๓๑ คน คณะกรรมการ
บริหาร
โครงการ
หลักสูตรศิลป-
ศาสตรบัณฑิต 

๑๖. โครงการหนาตาง 
สูโลกตะวันตก ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๔ 

๒๐ ก.ค. ๕๔ หองประชุมพวงแสด 
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

เงินทุนคณะ 
๑๒,๙๑๐ บาท 

๖๐ คน ภาควิชา WL 

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๓๗ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ จํานวน/
ผูเขารวม 

ชื่อ
ผูรับผิดชอบ 

๑๗. โครงการอบรมเรื่อง 
“การศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษากับคุณลักษณะ
บัณฑิตตามความตองการ 
ของตลาดแรงงาน” 

๒๕ ส.ค. ๕๔ หองประชุมพวงแสด 
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

เงินทุนคณะ 
๘,๓๐๐ บาท 

๖๐ คน คณะกรรมการ
วิชาการและ
วิเทศสัมพันธ 

๑๘. โครงการเสวนาทาง
วิชาการ ปญหาสังคม
กรณีศึกษาจาก
ภาพยนตร ครั้งที่ ๒ 

๑ ก.ย. ๕๔ หอง AV ชั้น ๓  
อาคาร ๑ มษ. 

เงินทุนคณะ 
๕,๕๐๐ บาท 

๔๐ คน ภาควิชา SO 

๑๙. โครงการกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา “ยอนรอย
ยุโรปจากภาพยนตร
ประวัติศาสตรเรื่อง  
เอลิซิเบธที่ ๑ ภาค ๒” 

๖ ก.ย. ๕๔ หอง HOB ๒๔๑๑  
ภาควิชาประวัติศาสตร 
มษ. 

เงินทุนคณะ 
๔,๐๐๐ บาท 

๕๐ คน ภาควิชา HI 

๒๐. โครงการเสวนาเรื่อง  
“เทพปกรณัมยุคใหม” 

๖ ก.ย. ๕๔ 
เวลา ๑๓.๐๐-
๑๖.๓๐ น. 

หองประชุมพดดวง 
ชั้น ๓ อาคาร ๑ มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
๓,๐๐๐ บาท 

๓๐ คน ภาควิชา EN 

รวม ๒๐ โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๓๘ 

โครงการ/กิจกรรมใหบรกิารดานวิชาการแกชุมชนและสังคม 
 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ จํานวน/
ผูเขารวม 

ชื่อผูรับผิดชอบ 

๑. โครงการอบรม
ภาษาเยอรมันสําหรับ
บุคคลทั่วไป รุนที่ ๔๔  

๙ ต.ค.-  
๒๖ ธ.ค. ๕๓ 
 

อาคาร มษ.  
หรืออาคารเรียน มร. 

ผูเขารวมโครงการ 
๒๔๗,๔๕๐ บาท 

๓๐ คน สาขาวิชา GN
ภาควิชา WL 

๒. โครงการฝกอบรมภาษา-
รัสเซียสําหรับบุคคลทั่วไป  
รุนที่ ๓๓ 

๙ ต.ค.-  
๒๗ พ.ย. ๕๓ 
 

อาคาร มษ.  
หรืออาคารเรียน มร. 

ผูเขารวมโครงการ 
๒๔๗,๔๕๐ บาท 

๕๐ คน สาขาวิชา RS
ภาควิชา WL 

๓. โครงการสัมมนาวิทยากร 
เพื่อพัฒนาหลักสูตร 
การฝกอบรม 

๖-๗ ม.ค. ๕๔ หองประชุมประมวล  
กุลมาตย 

เงินทุน กสทช. 
๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๘๕ คน ภาควิชา MC 

๔. โครงการงานวันเด็ก ๗-๙ ม.ค. ๕๔ สวนภูพนา อ. นํ้าหนาว  
จ. เพชรบูรณ 

เงินทุนคณะ 
๙,๙๐๐ บาท 

๑๐๐ คน ภาควิชา EN 

๕. โครงการพัฒนา
แลกเปล่ียนทางวิชาการ
ภาษาเยอรมันในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 

๒๑ ม.ค.- 
๒ มี.ค. ๕๔ 

หองประชุมพดดวง  
ชั้น ๓ อาคาร ๑ มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
๑๙,๐๐๐ บาท 

๒๕ คน ภาควิชา WL 

๖. โครงการประกวด 
การขับรองอนาซีด 
เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ ๒ 

๒๗ ม.ค. ๕๔ หองประชุมพวงแสด  
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
๑๕,๘๐๐ บาท 

๑๔๔ คน ภาควิชา TH 

๗. โครงการประกวดรางวัล
วรรณกรรมรามคําแหง 

ก.พ.-พ.ย. ๕๔ หองประชุมพวงแสด 
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

เงินรายได มษ. 
๒๓๐,๐๐๐ บาท 
สมาคมศิษยเกา 
มร. ๕๐,๐๐๐ บาท 

๒๕๐ คน ภาควิชา TH 
และสมาคม
ศิษยเกา มร. 

๘. โครงการสงเสริมการอาน 
เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 

๓ ก.พ. ๕๔ โรงเรียนวัดเกตุประภา  
อ. ลําลูกกา จ. ปทุมธานี 

งบรายได มษ. 
๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๒๑ คน ภาควิชา LB 

๙. โครงการ RU English 
Day Camp 

๔ ก.พ. ๕๔ โรงเรียนสุเหลาลําแขก 
สํานักงานเขตหนองจอก 
กทม. 

เงินทุนคณะฯ 
๑๐,๐๐๐ บาท 

๒๕๙ คน ภาควิชา EN 

๑๐. โครงการ English 
Camp for Kids 

๔-๖ ก.พ. ๕๔ โรงเรียนอนุบาลนํ้าหนาว 
จ. เพชรบูรณ 

เงินทุนคณะฯ 
๑๔,๑๓๒ บาท 

๔๒ คน ภาควิชา EN 

๑๑. โครงการฝกอบรม 
ภาษารัสเซียสําหรับ
บุคคลทั่วไป รุนที่ ๓๔  

๑๙ ก.พ.- 
๙ เม.ย. ๕๔ 
 

อาคาร มษ.  
หรืออาคารเรียน มร. 

ผูเขารวมโครงการ 
๒๔๗,๔๕๐ บาท 

๓๐ คน สาขาวิชา RS
ภาควิชา WL 

 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๓๙ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ จํานวน/
ผูเขารวม 

ชื่อผูรับผดิชอบ 

๑๒. โครงการความรวมมือ 
“รณรงคแรงงานไทย
เดินทางปลอดภัย  
เมาไมขับ” 

๓๐ เม.ย. ๕๔ ถนนรัชดาภิเษก 
ถนนพหลโยธิน 
และถนนลาดพราว 

เงินทุนคณะฯ 
๖,๐๐๐ บาท 

๒๓ คน คณะกรรมการ 
กิจการ นศ. 
 

๑๓. โครงการสัมมนา
เสริมสรางความรู 
ความเขาใจตอสถานี-
วิทยุกระจายเสียงชุมชน 

๓๐ เม.ย.- 
๑ พ.ค. ๕๔ 

โรงแรมรามา การ
เดนส 
กทม. 

เงินทุน กสทช. 
๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๑,๑๔๐ คน ภาควิชา MC 

๑๔. โครงการประกวดรางวัล
วรรณกรรมรามคําแหง 

ก.พ.-พ.ย. ๕๔ หองประชุมพวงแสด  
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 
 

งบรายได มษ.  
๒๓๐,๐๐๐ บาท 
งบสมาคมศิษย
เกา มร.  
๕๐,๐๐๐ บาท 

๒๕๐ คน ภาควิชา TH 
และสมาคม
ศิษยเกา มร. 

๑๕. โครงการอบรม 
ภาษาสเปนสําหรับ
บุคคลทั่วไป รุนที่ ๓๕ 

๒๓ เม.ย.- 
๒๙ มิ.ย. ๕๔ 
 

อาคาร มษ.  
หรืออาคารเรียน มร. 

ผูเขารวมโครงการ 
๓๗๖,๕๐๐ บาท 

๓๐ คน สาขาวิชา SN
ภาควิชา WL 

๑๖. โครงการอบรมภาษา 
เยอรมันสําหรับบุคคล
ทั่วไป รุนที่ ๔๕ 

๗ พ.ค.-๑๐ ก.ค. 
๕๔ 
 

อาคาร มษ.  
หรืออาคารเรียน มร. 

ผูเขารวมโครงการ 
๒๔๐,๐๐๐ บาท 

๓๐ คน สาขาวิชา GN
ภาควิชา WL 

๑๗. โครงการฝกอบรมภาษา
รัสเซียสําหรับบุคคล
ทั่วไป รุนที่ ๓๕ 

๑๘ มิ.ย.- 
๒๐ ส.ค. ๕๔ 
 

อาคาร มษ.  
หรืออาคารเรียน มร. 

ผูเขารวมโครงการ 
๒๔๗,๔๕๐ บาท 

๓๐ คน สาขาวิชา RS
ภาควิชา WL 

๑๘. โครงการจัดพิมพหนังสือ 
“นอมรับใสเกลา  
ใสกระหมอม” 

ก.ค.-ธ.ค. ๕๔ หองประชุมพวงแสด 
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

เงินทุนคณะ 
๑๘๒,๐๐๐ บาท 

๑๐๐ คน มษ. 

๑๙. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
“๔ ทศวรรษ
มนุษยศาสตรรวมใจ  
แตงผาไทย 
ถวายในหลวง” 

๑๑ ก.ค.- 
๓๑ ธ.ค. ๕๔ 

มษ. เงินทุนคณะ 
๖๓,๐๐๐ บาท 

- คณะกรรมการ
ศูนย-
ศิลปวัฒนธรรม 

๒๐. โครงการอบรม 
ภาษาเยอรมันสําหรับ
บุคคลทั่วไป รุนที่ ๔๖ 

๑๖ ก.ค.- 
๒๕ ก.ย. ๕๔ 
 

อาคาร มษ.  
หรืออาคารเรียน มร. 

ผูเขารวมโครงการ 
๒๔๐,๐๐๐ บาท 

๓๐ คน สาขาวิชา GN
ภาควิชา WL 

๒๑. โครงการอบรม 
ภาษาสเปนสําหรบั
บุคคลทั่วไป รุนที่ ๓๖ 

๒๓ ก.ค.-  
๑ ต.ค. ๕๔ 
 

อาคาร มษ.  
หรืออาคารเรียน มร. 

ผูเขารวมโครงการ 
๓๗๖,๕๐๐ บาท 

๓๐ คน สาขาวิชา SN
ภาควิชา WL 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๔๐ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ จํานวน/
ผูเขารวม 

ชื่อผูรับผิดชอบ 

๒๒. โครงการอภิปราย 
ทางวิชาการเรื่อง 
“ภาษาไทยวันน้ี” 

๒๙ ก.ค. ๕๔ 
เวลา ๙.๐๐-
๑๒.๐๐ น. 

หองประชุมพวงแสด 
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

เงินทุนคณะ 
๒๓,๙๐๐ บาท 

๖๐ คน ภาควิชา TH 

๒๓. โครงการการบรรยาย
พิเศษ เรื่อง “ทฤษฎี 
และหลักการแปล 
ภาษาไทย-จีน” 

๒๑ ส.ค. ๕๔ หอประชุมพอขุน-
รามคําแหงมหาราช 

เงินทุนคณะ 
๗,๗๕๐ บาท 

๑๕๐ คน สาขาวิชา CN 
ภาควิชา TH 

๒๔. โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการความรู
เบื้องตนในการใช
โปรแกรมสําเร็จรูป 
ทางคอมพิวเตอร 
เพื่อประมวลผลขอมูล
การวิจัย 

๒๓ ส.ค. ๕๔ หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร สถาบัน
คอมพิวเตอร มร. 

งบรายได มษ. 
๒๒,๐๐๐ บาท 

๕๐ คน ภาควิชา SO 

๒๕. โครงการพัฒนา
แลกเปล่ียนทางวิชาการ 
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 

๒๕ ส.ค.- 
๑๕ ก.ย. ๕๔ 

หองศรีศรัทธา 
ชั้นลอย อาคาร ๒ มษ. 

เงินทุนคณะ 
๑๓,๘๐๐ บาท 

๒๐ คน สาขา GN 
ภาควิชา WL 

๒๖. โครงการเสวนาวิชาการ
เรื่อง “เทคนิคการใช
เสียงในละครวิทยุฯ” 

๔ ก.ย. ๕๔ หองประชุมพวงแสด  
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 
 

เงินทุนคณะ 
๑๑,๗๕๐ บาท 

๖๐ คน ภาควิชา MC 

๒๗. โครงการเสวนา 
ทางวิชาการเรื่อง  
๔ ทศวรรษ แหงการ-
เปล่ียนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม 
ในเขตทุงบางกะป 

๖ ก.ย. ๕๔ หองประชุมพดดวง 
ชั้น ๓ อาคาร ๑ มษ. 

เงินทุนคณะ 
๑๑,๐๐๐ บาท 

๓๐ คน ภาควิชา SO 

๒๘. โครงการ “สนับสนุน
อุปกรณกีฬาเพื่อนอง
ชายแดนใต” 

๑๓-๑๖ ก.ย. ๕๔ โรงเรียนบานควนลังงา 
อ. โคกโพธ์ิ จ. ปตตานี 

เงินทุนคณะฯ 
๓๓,๕๐๐ บาท 

๑๐๒ คน สาขา ML 
ภาควิชา TH 

๒๙. โครงการเสริมสราง
ทักษะภาษาอังกฤษดวย 
ครอสเวิรด (Crossword) 

๒๐ ก.ย. ๕๔ หองประชุมพวงแสด 
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

งบรายได มษ. 
๓๒,๕๐๐ บาท 

๑๐๐ คน ภาควิชา EN 
 

รวม ๒๙ โครงการ 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๔๑ 

โครงการ/กิจกรรมทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ จํานวน/
ผูเขารวม 

ชื่อ
ผูรับผิดชอบ 

๑. โครงการฝกอบรม
หลักสูตร “การนํา 
พุทธธรรมมาใชในชีวิต 
ประจําวัน” ภาค ๒  
ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

๕ พ.ย. ๕๓- 
๑๔ ม.ค. ๕๔ 

อาคารสวรรคโลก 
หอง ๖๐๒ ชั้น ๖ มร. 
และวัดจากแดง 
จ. สมุทรปราการ 

เงินกิจกรรม
วิชาการนักศึกษา 
๕๒,๑๑๐ บาท 

๘๕ คน ภาควิชา EN 

๒. โครงการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยแก
ประชาชนผูอยูหางไกล 
และทัศนศึกษา  
ณ จังหวัดสตูล 

๑๑-๑๖ พ.ย. ๕๓ วัดปาลมพัฒนาราม  
ต. ปาลมพัฒนา  
อ. มะนัง จ. สตูล 

เงินทุนคณะฯ 
๕๗,๒๐๐ บาท 

๙๑ คน ภาควิชา EN 

๓. โครงการเสริมสรางความรู
ดานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง 

๒๐-๒๑ พ.ย. ๕๓ โรงแรมเอกไพลิน 
ริเวอรแคว  
จ. กาญจนบุรี 

เงินทุนคณะฯ 
๒๒๖,๘๐๐ บาท 

๑๐๐ คน โครงการ
หลักสูตร 
ศิลปศาสตร-
บัณฑิต  
ภาคพิเศษ 
มษ. 

๔. โครงการพัฒนานักศึกษา 
และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม “ประเพณี
และพิธีทอดผาปา” 

๑๙ พ.ย. ๕๓ 
 

วัดสิริเสาธง  
ต. บางเสาธง  
อ. บางเสาธง  
จ. สมุทรปราการ 

เงินทุนคณะฯ 
๑๐,๐๐๐ บาท 

๔๒ คน ภาควิชา PY 

๕. โครงการวันวัฒนธรรม
คิวบา 

๑ ธ.ค. ๕๓ 
เวลา ๑๓.๐๐-
๑๖.๓๐ น. 

หองประชุมพดดวง 
ชั้น ๓ อาคาร ๑ มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
๔,๓๒๐ บาท 

๔๓ คน สาขาวิชา SN 
ภาควิชา WL 

๖. โครงการทําบัตรอวยพร 
ปใหม 

๘ ธ.ค. ๕๓ 
เวลา ๙.๓๐- 
๑๒.๓๐ น. 

หองประชุมพวงแสด  
ชั้น ๒ อาคาร ๒  
 

เงินทุนคณะฯ 
๑๑,๓๐๐ บาท 

๘๘ คน สาขาวิชา JN
ภาควิชา TH  

๗. โครงการ “งานเทศน 
ทศชาติ” 

๓๑ ธ.ค. ๕๓- 
๑ ม.ค. ๕๔ 

วัดจากแดง  
จ. สมุทรปราการ 

งบรายได 
๕,๑๐๐ บาท 

๑๑๓ คน ภาควิชา EN 

๘. โครงการถนนสูภาษาจีน  
ครั้งที่ ๑๒ หัวขอ “กังฟู” 

๑๓ ม.ค. ๕๔ หองประชุมพวงแสด  
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
๑๐,๕๐๐ บาท 

๑๑๐ คน สาขาวิชา CN 
ภาควิชา TH 

๙. โครงการภาษาตะวันตก
สัมพันธ 

๑๙ ม.ค. ๕๔ 
เวลา ๑๐.๐๐-
๑๕.๐๐ น. 

หองประชุมพวงแสด  
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

เงินรายได มษ. 
๑๔,๕๐๐ บาท 

๑๓๐ คน ภาควิชา WL 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๔๒ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ จํานวน/
ผูเขารวม 

ชื่อ
ผูรับผิดชอบ 

๑๐. โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
“รูรักษศิลปะไทย: นําชม
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
พระนคร” 

๑๒ ก.พ. ๕๔ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
พระนคร 

เงินทุนคณะฯ 
๕,๐๐๐ บาท 

๓๒ คน ภาควิชา HI 

๑๑. โครงการเสวนา
ศิลปวัฒนธรรมตะวันตก 
หัวขอ “Love is…  
คนหาความหมายของรัก 
ในพระคัมภีร” 

๑๔ ก.พ. ๕๔ หองประชุมพวงแสด  
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
๑๔,๐๐๐ บาท 

๑๒๐ คน ภาควิชา EN 
และ 
ภาควิชา WL 

๑๒. โครงการอบรมธรรมะ
หัวขอเรื่อ “Format 
ชีวิต Delete อารมณ” 

๑๗ ก.พ. ๕๔ 
เวลา ๑๔.๐๐-
๑๕.๐๐ น. 

หองประชุมพวงแสด  
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

เงินสวัสดิการ 
คณะฯ 
๑๐,๑๒๐ บาท 
 

๙๐ คน คณะกรรมการ
บริหาร
ทรัพยากร-
บุคคล มษ. 

๑๓. โครงการรวบรวมขอมูล 
องคความรูทางดาน
วัฒนธรรมเพื่อรวม 
จัดทําหนังสือ ๑๐๐ ป  
บางกะป กับสํานักงาน
เขตบางกะป ในหัวขอ 
“วัฒนธรรมผสาน 
ผานคลองแสนแสบ 
สูทุงบางกะป) 

ก.พ.-เม.ย. ๕๔ ชุมชนโดยรอบและ
ชุมชนใกลเคียง  
บริเวณคลองแสนแสบ 
ทุงบางกะป  
และมหาวิทยาลัย-
รามคําแหง 

เงินทุนคณะฯ 
๗๐,๐๐๐ บาท 

๕๗ คน คณะกรรมการ
ศูนยศิลป-
วัฒนธรรม  
มษ. 

๑๔. โครงการฝกอบรม
หลักสูตร “การนํา 
พุทธธรรมมาใช 
ในชีวิตประจําวัน” 
ภาค ๑ ปการศึกษา 
๒๕๕๔ 

๑ มิ.ย.-๓ ส.ค. 
๕๔ 

หอง ๖๐๒ ชั้น ๖  
อาคารสวรรคโลก มร. 

งบรายได มษ. 
๕๓,๕๐๐ บาท 

๘๐ คน ภาควิชา EN 

๑๕. โครงการบรรยายธรรม
หัวขอเรื่อง “หนทาง
ธรรม นําทางบัณฑิต” 

๑๒ ก.ค. ๕๔ 
เวลา ๑๑.๐๐-
๑๕.๐๐ น. 

หองประชุมพวงแสด  
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
๕,๔๐๐ บาท 

๑๐๐ คน ภาควิชา SO 
รวมกับ 
ภาควิชา PY 

๑๖. โครงการประกวด 
สุนทรพจนภาษาญ่ีปุน 
ครั้งที่ ๒ 

๑๙ ก.ค. ๕๔ หองประชุมพวงแสด 
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

เงินทุนคณะ 
๑๑,๕๐๐ บาท 

๔๐ คน สาขา JN 
ภาควิชา TH 

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๔๓ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ จํานวน/
ผูเขารวม 

ชื่อ
ผูรับผิดชอบ 

๑๗. โครงการถนนสูภาษาจีน 
ครั้งที่ ๑๓ หัวขอ  
“ส่ีส่ิงประดิษฐที่ยิ่งใหญ 
ของชนชาติจีน” 

๓๑ ส.ค. ๕๔ หองประชุมพวงแสด 
ชั้น ๒ อาคาร ๑ มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
๙,๑๐๐ บาท 

๘๐ คน ศูนยจีนศึกษา 
มษ. 

๑๘. โครงการเสวนาทาง
วิชาการ “ชมภาพยนตร  
อานแผลเกา  
เลาความหลัง 
ขวัญกับเรียม” 

๘ ก.ย. ๕๔ หองประชุมพวงแสด 
ชั้น ๒ อาคาร ๑ มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
๒๑,๐๐๐ บาท 

๑๐๐ คน ภาควิชา TH 

๑๙. โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
“ลองลําพญา ศึกษาวิถี
ชุมชน ยลถิ่นจีน-มอญ 
ผานส่ิงแวดลอม 
บางเลน” 

๑๗ ก.ย. ๕๔ ชุมชนริมนํ้า ต. ลําพญา 
อ. บางเลน จ. นครปฐม 

เงินทุนคณะฯ 
๑๘,๐๘๐ บาท 

๓๕ คน ภาควิชา SO 

รวม ๑๙ โครงการ 
 

กิจกรรมการเปดโอกาสใหผูรบับรกิาร/ประชาชน แสดงความคิดเห็น 
และรวมตดิตามตรวจสอบผลการจัดการศกึษา 

 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ จํานวน/
ผูเขารวม 

ชื่อ
ผูรับผิดชอบ 

๑. โครงการ “ผูประกอบการ
ตองการบัณฑิตแบบใด” 

๑๓ ก.ย. ๕๔ 
 

หองประชุมพวงแสด  
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
๔๕,๕๐๐ บาท 

๗๐ คน ภาควิชา WL 
ภาควิชา TH 
ภาควิชา EN 

๒. โครงการเสวนาเรื่อง 
“คุณลักษณะของบัณฑิต 
คณะมนุษยศาสตร 
ตามความตองการ 
ของผูใชบัณฑิต” 

๒๐ ก.ย. ๕๔ หองประชุมพดดวง  
ชั้น ๓ อาคาร ๑ มษ. 
 

เงินทุนคณะ 
๑๘,๔๕๐ บาท 

๕๖ คน ภาควิชา LB 
ภาควิชา PY 
ภาควิชา SO 
ภาควิชา MC 

 
 
 
 
 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๔๔ 

โครงการ/กิจกรรมปลูกจิตสํานกึและสงเสริมคณุธรรมจริยธรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ จํานวน/
ผูเขารวม 

ชื่อ
ผูรับผิดชอบ 

๑. โครงการอบรมธรรมะ
หัวขอเรื่อง “Format  
ชีวิต Delete อารมณ” 

๑๗ ก.พ. ๕๔ 
 

หองประชุมพวงแสด  
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

เงินสวัสดิการ
คณะฯ 
๑๐,๑๒๐ บาท 

๑๑๙ คน คณะกรรมการ
บริหาร
ทรัพยากร-
มนุษย 

๒. โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม: พิธีไหวครู
ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๔  

๒๑ ก.ค. ๕๔ 
 

หองประชุมพวงแสด  
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

งบประมาณ
โครงการ 
ภาคพิเศษ 
๗,๘๕๐ บาท 

๑๘๐ คน คณะกรรมการ
บริหาร
โครงการ
หลักสูตร 
ศิลปศาสตร-
บัณฑิต 

 
โครงการความรวมมือกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน/ทองถ่ิน หรือโครงการบริการวิชาการ 

ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ จํานวน/
ผูเขารวม 

ชื่อ
ผูรับผิดชอบ 

๑. โครงการ “สนับสนุน
อุปกรณกีฬาเพื่อนอง
ชายแดนใต” 

๑๓ ก.ย.- 
๑๖ ก.ย. ๕๔ 

โรงเรียนบานควนลังงา  
อ. โคกโพธ์ิ จ. ปตตานี 

เงินทุนคณะฯ 
๓๓,๕๐๐.- บาท 

๑๐๕ คน ภาควิชา TH 

 
โครงการปรบัปรงุภมิูทศัน 

 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ จํานวน/
ผูเขารวม 

ชื่อ
ผูรับผิดชอบ 

๑. โครงการปรับปรุง 
ลานปสาน 

ม.ค. ๕๔ คณะมนุษยศาสตร เงินทุนคณะฯ 
๑๔,๓๔๕ บาท 

๒๕๐ คน คณะกรรมการ 
นโยบาย- 
และแผน 

๒. โครงการปรับปรุง 
สนามดานขางคณะฯ  
(ฝง AD๑) 

มี.ค. ๕๔ คณะมนุษยศาสตร ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๒๕๐ คน คณะกรรมการ 
นโยบาย- 
และแผน 

๓. โครงการปรับปรุง 
บริเวณดานหนาคณะฯ 

มี.ค. ๕๔ คณะมนุษยศาสตร ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๒๕๐ คน คณะกรรมการ 
นโยบาย- 
และแผน 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๔๕ 

โครงการ/กิจกรรมพฒันาบคุลากร 
 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ จํานวน/
ผูเขารวม 

ชื่อ
ผูรับผิดชอบ 

๑. โครงการ “มนุษยศาสตร 
กระดาษหนาเดียวมีคา..
อยาทิ้ง” 

ปงบประมาณ 
๒๕๕๔ 

หนวยผลิตเอกสาร มษ. เงินทุนคณะฯ 
๕,๐๐๐ บาท 

บุคลากร 
มษ.  
ทุกภาค
สวน 

คณะกรรมการ
บริหารความ-
เส่ียงรวมกับ
สํานักงาน-
เลขานุการ 
มษ. 

๒. โครงการสัมมนาเรื่อง  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ: 
หลักสูตรสาขาวิชาภาษา 

๒๘ ต.ค. ๕๓ หองประชุมพวงแสด  
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
๔๖,๓๔๐ บาท 

๗๗ คน ภาควิชา EN 
ภาควิชา TH 
ภาควิชา WL 

๓. โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการเรื่อง  
“การจัดทําหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
(TQF)” 

๓ พ.ย. ๕๓ 
 

หองประชุมพวงแสด  
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
๓๖,๐๐๐ บาท 

๑๐๗ คน คณะกรรมการ
วิชาการ วิจัย
และวิเทศ
สัมพันธ มษ. 

๔. โครงการอบรมเรื่อง 
“องคประกอบ ตัวบงชี ้
และเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน” 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ 

๘ พ.ย. ๕๓ 
เวลา ๑๓.๐๐-
๑๖.๓๐ น. 

หองประชุมพวงแสด  
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
๑๗,๘๐๐ บาท 

๑๕๔ คน คณะกรรมการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน  

๕. โครงการอบรมเรื่อง  
“การวิจัยเพื่อการพัฒนา 
การเรียนการสอน” 

๑๖ พ.ย. ๕๓ หองประชุมพดดวง  
ชั้น ๓ อาคาร ๑ มษ.  

เงินทุนคณะฯ 
๙,๐๐๐ บาท 

๕๓ คน คณะกรรมการ
วิชาการ วิจัย
และวิเทศ-
สัมพันธ มษ. 

๖. โครงการบุคลากรดีเดน 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๖ ม.ค. ๕๔ คณะมนุษยศาสตร มร. เงินทุนคณะฯ
๑๕,๕๐๐ บาท 

- คณะกรรมการ
บริหาร 
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล มษ. 
 
 
 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๔๖ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ จํานวน/
ผูเขารวม 

ชื่อ
ผูรับผิดชอบ 

๗. โครงการอบรมเพื่อพัฒนา 
การจัดการศึกษาที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญเรื่อง 
“เทคนิคและวิธีการ
ออกแบบทดสอบ” 

๒๕ ม.ค. ๕๔ หองประชุมพดดวง  
ชั้น ๓ อาคาร ๑ มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
๙,๐๐๐ บาท 

๓๖ คน คณะกรรมการ
วิชาการ วิจัย
และวิเทศ-
สัมพันธ มษ.  

๘. โครงการอบรม “หัวใจ 
การบริการสูความเปนเลิศ” 

๙ ก.พ. ๕๔ หองประชุมพวงแสด  
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
๔๐,๐๐๐ บาท 

๘๕ คน คณะกรรมการ
บริหาร 
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล มษ. 

๙. โครงการอบรม 
เชิงปฏิบตัิการ “การเขียน
หนังสือราชการ” 

๑๑ ก.พ. ๕๔ หองประชุมพดดวง  
ชั้น ๓ อาคาร ๑ มษ. 

เงินทุนคณะฯ  
๑๕,๐๐๐ บาท 

๒๕ คน คณะกรรมการ
บริหาร 
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล มษ. 

๑๐. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การจัดทํา
แผนกลยุทธของ
หนวยงานและการเขียน
โครงการ” 

๗ เม.ย. ๕๔ หองประชุมพวงแสด  
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
๑๘,๐๐๐ บาท 

๔๐ คน คณะกรรมการ
นโยบาย 
และแผน มษ. 

๑๑. โครงการสงเสริมสุขภาพ 
และสมรรถภาพรางกาย
บุคลากร 
คณะมนุษยศาสตร 

๒๗ เม.ย. ๕๔ 
เวลา ๙.๐๐- 
๑๖.๐๐ น. 

ลานปสาน มษ. เงินทุนคณะฯ  
๖,๕๐๐ บาท 

๘๐ คน คณะกรรมการ
สวัสดิการ มษ. 

๑๒. โครงการอบรมเรื่อง 
“การใชฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส 
เพื่อการสืบคน” 

๒๗-๒๘  
เม.ย. ๕๔  
เวลา ๘.๓๐-
๑๒.๐๐ น. 

หองฝกอบรม ชั้น ๑ 
อาคาร ๑  
สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เงินทุนคณะฯ  
๑๐,๕๐๐ บาท 

๒๐ คน คณะกรรมการ
วิชาการ วิจัย 
และวิเทศ-
สัมพันธ มษ. 

๑๓. โครงการอบรม  
“การประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 
ตามระบบแทง” 

๑๐ พ.ค. ๕๔ หองประชุมพวงแสด เงินทุนคณะ 
๑๔,๐๐๐ บาท 

๑๔๐ คน คณะกรรมการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

๑๔. โครงการสัมมนาเรื่อง  
“การพัฒนาสมรรถนะ 
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน” 

๓-๕ มิ.ย. ๕๔ หองประชุมพวงแสด 
อาคาร ๒ ชั้น ๒ มษ. 
และโรงแรมระยอง 
รีสอรท จังหวัดระยอง 

เงินรายได มษ. 
๑๒๐,๐๐๐ บาท 
เงินทุนคณะ 
๑๘๕,๐๐๐ บาท 

๘๐ คน สํานักงาน
เลขานุการ 
มษ. 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๔๗ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ จํานวน/
ผูเขารวม 

ชื่อ
ผูรับผิดชอบ 

๑๕. โครงการประชุมเสนอ
ผลงานวิชาการและวิจัย 
สาขาวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  
ครั้งที่ ๕ 

๗ ก.ย. ๕๔ หองประชุมพดดวง 
ชั้น ๓ อาคาร ๑ มษ. 

เงินทุนคณะ 
๒๙,๙๐๐ บาท 

๕๐ คน คณะกรรมการ
วิชาการ วิจัย 
และวิเทศ
สัมพันธ 

รวม ๑๕ โครงการ 
 
 
 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๔๘ 

โครงการอบรม สัมมนา ประชุม บรรยายพเิศษ และศกึษาดงูานภายในประเทศ 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโครงการ ประเภทงาน  
การสัมมนา/ประชุมวิชาการ 
การฝกอบรม/บรรยายพิเศษ 

ศึกษางาน ฯลฯ ภายในประเทศ 

ระยะเวลา สถานที ่ ทุน 

๑. ผศ. ณฐมน  ศรีแกนจันทร เขารวมประชุมสัมมนาโครงการ 
“วุฒิอาสาสํานักงานผูตรวจการ
แผนดิน” 

๔-๕ ต.ค. ๕๓ 
เวลา ๘.๓๐-
๑๗.๐๐ น. 

หองจามจุร ี 
โรงแรม ที.เค. พาเลซ 
กทม. 

สํานักงาน-
ตรวจการ-
แผนดิน 

๒. รศ. ดร. นงนภัส  ตาปสนันท เขารวมสังเกตการณการอบรม
ภาษาฝรั่งเศสและใหคําปรึกษา
แกวิทยากรจากประเทศ
สมาพันธรัฐสวิตเซอรแลนด 

๑๖-๒๑  
ต.ค. ๕๓ 
เวลา ๙.๐๐-
๑๖.๐๐ น. 

มูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม 
อาคารมูลนิธิฯ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

- 

๓. รศ. เสาวภาคย วรลัคนากุล 
อ. เศวรัตน วนาสุขพันธ 

เขารวมประชุมความรวมมือ 
ดานอุดมศึกษากับสถาบัน-
อุดมศึกษาไตหวัน ภายใตหัวขอ 
“Taiwan-Thailand  
Academic Cooperation: 
University and Industry 
Linkages and Opportunities 
for Cooperative Education” 

๒๙ พ.ย. ๕๓ โรงแรมสยามซิตี ้
กรุงเทพฯ 

- 

๔. อ. ประเสริฐ เย็นประสิทธ์ิ เขารวมสัมมนาทางวิชาการ
นานาชาติเรื่อง “Roles of 
Islamic Studies in Post 
Globalized Societies 
(RISPGSo)” 

๒๑-๒๓  
ธ.ค. ๕๓ 

อาคารวิทยอิสลาม
นานาชาต ิ 
ม. สงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี 

ม. สงขลา-
นครินทร 
วิทยาเขต
ปตตานี 

๕. รศ. สมร  วิเศษมณี 
อ. ตรีนุช  พลางกูร 

เขารวมโครงการเสริมสราง
ความรูภูมิปญญาอาหาร 
เพื่อสุขภาพสูการวิจัย เรื่อง 
“ถายทอดเทคนิคอาหารไทย-
อาหารนานาชาติ” 

๑๓-๑๔  
ม.ค. ๕๔  
เวลา ๑๓.๐๐-
๑๖.๓๐ น. 

หองศักดิ์ผาสุขนิรันต  
อาคารหอประชุม 
พอขุนรามคําแหง
มหาราช มร. 

- 

๖. น.ส. ถลัชนันท  สังขทอง 
น.ส. กัญชลิกา  ทองอยู  
กุลวุฒิเมธากิจ 

เขารวมประชุมวิชาการ ปขมท.  
ประจําป ๒๕๕๔ เรื่อง  
“ชีวิตใหมคนอุดมศึกษา” 

๒๐-๒๑  
ม.ค. ๕๔ 

อาคารหอประชุม 
พอขุนรามคําแหง
มหาราช มร. 

- 
 
 
 
 
 

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๔๙ 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโครงการ ประเภทงาน  
การสัมมนา/ประชุมวิชาการ 
การฝกอบรม/บรรยายพิเศษ 

ศึกษางาน ฯลฯ ภายในประเทศ 

ระยะเวลา สถานที ่ ทุน 

๗. น.ส. ราตรี พงษสุวรรณ 
นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท 
น.ส. ม่ิงขวัญ เสืองามเอ่ียม 
น.ส. ถลัชนันท สังขทอง 

เขารวมโครงการอบรมเรื่อง 
“การจัดทําแผนอัตรากําลัง ๔ ป 
ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗” 

๒๔ ม.ค. ๕๔ หองประชุม 
ประมวลกุลมาตย 
และหองประภาศ 
อวยชัย  
อาคารหอประชุม- 
พอขุนรามคําแหง
มหาราช มร. 

- 

๘. อ. ปฐม ตาคะนานันท เขารวมประชุมระดมความเห็น 
ในการจัดทํานิทรรศการชุด 
“เหอของนอก” 

๒๗ ม.ค. ๕๔ 
เวลา ๑๐.๐๐-
๑๒.๐๐ น. 

สถาบันพิพิธภัณฑ 
การเรียนรูแหงชาติ 
กทม. 

- 

๙. นายสุรินทร  มากอุสาห 
น.ส. สุพาภรณ  แสนใจ 

เขารวมโครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใชงาน
เว็บไซตสําเร็จรูป (Joomla) 
เบื้องตน ครั้งที่ ๒” 

๙-๑๑ ก.พ. ๕๔ 
เวลา ๙.๐๐-
๑๖.๐๐ น. 

หอง ICB ๒๐๙  
ชั้น ๒  
อาคารสถาบัน
คอมพิวเตอร มร. 

- 

๑๐. ศ. จันทรฉาย ภัคอธิคม 
รศ. เพ็ญศรี ภูมิถาวร 
ผศ. ดร. พจนี ศิริอักษรสาสน 
ผศ. ศิวพร ชัยประสิทธิกุล 
ผศ. ปานทิพย ศุภนคร 
อ. ผะอบ จึงแสงสถิตพร 
อ. ประเสริฐ เย็นประสิทธ์ิ 
อ. ณัฐวรรณ ชั่งใจ 
อ. ปรีดา เมธีภาคยางกูร 

เขารวมโครงการฝกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  
“การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน” 

๒๔ ก.พ. ๕๔ อาคารทาชัย 
ชั้น ๒ หอง ๐๒๑๓ 
มร. 

- 

๑๑. รศ. ดร. สมใจ  
ไพโรจนธีระรัชต 
รศ. มาตยา อิงคนารถ 
รศ. นันทนา เตชะวณิชย 
ผศ. อุดมพร ชั้นไพบูลย 
อ. จีรพล เกตุจุมพล 
อ. นภสมน นิจรันดร 
 
 
 

เขารวมโครงการฝกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  
“การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน” 

๒๕ ก.พ. ๕๔ อาคารทาชัย 
ชั้น ๒ หอง ๐๒๑๓ 
มร. 

- 

 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๕๐ 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโครงการ ประเภทงาน  
การสัมมนา/ประชุมวิชาการ 
การฝกอบรม/บรรยายพิเศษ 

ศึกษางาน ฯลฯ ภายในประเทศ 

ระยะเวลา สถานที ่ ทุน 

๑๒. อ. ปรีดา เมธีภาคยางกูร 
อ. พัฒนเดช กอวัฒนา 
Miss Kana Taira 

เขารวมสัมมนาเรื่อง “เทคนิค 
การใชกิจกรรมเพื่อสอน 
การออกเสียงภาษาญ่ีปุนชั้นตน” 
และ “หลักสูตรใหมกับการเรียน 
การสอนภาษาญ่ีปุน 
ในมหาวิทยาลัยไทย”  
ของสมาคมครูภาษาและ
วัฒนธรรมญ่ีปุนแหงประเทศไทย 
ครั้งที่ ๑๓ 

๑๗ มี.ค. ๕๔ 
เวลา ๘.๓๐-
๑๖.๓๐ น. 

หองประชุม 
เจแปนฟาวนเดชั่น 
ชั้น ๑๐  
อาคารเสริมมิตร 
กรุงเทพฯ 

เงินรายได 
มร.  
๗๕๐.- บาท 

๑๓. รศ. ดร. ธัญญรัตน ปาณะกุล เขารวมปฏิบัติงานในโครงการ
อบรมคุณธรรมในเด็ก  
ภาคฤดูรอน (รุนที่ ๒๗)  
ป ๒๕๕๔ 

๒๘ มี.ค.- 
๘ เม.ย. ๕๔ 

มูลนิธิสถานที่ไมตั้ง 
อยูในความประมาท 

- 

๑๔. อ. ดร. ฐิติรัตน ภูกาญจน 
อ. ดร. แกวกัลยา  
อภัยบัณฑิตกุล 

เขารวมประชุมโตะกลมไทย-
สหรัฐฯ ครั้งที่ ๕ เรื่อง “การวิจัย
นโยบายการศึกษาวิทยาศาสตร 
และการปฏิรูประบบอุดมศึกษา” 

๒๙-๓๐ มี.ค. 
๕๔ 

ม. อัสสัมชัญ- 
สุวรรณภูมิ  
จ. สมุทรปราการ 

- 

๑๕. รศ. เอมอร ดิสปญญา 
อ. ดร. แกวกัลยา  
อภัยบัณฑิตกุล 
อ. ดร. ฐิติรัตน ภูกาญจน 
อ. ดร. อัญชลี  โตพึ่งพงศ 
อ. พัชรี ศรีสังข 

เขารวมสัมมนาเรื่อง “การวัด
คุณภาพบัณฑิต Collegiate 
Learning Assessment (CLA): 
หลักการ แนวปฏิบัติและประเด็น
ทาทาย” ของสถาบันคลังสมอง
ของชาติ 

๒๒ เม.ย. ๕๔ 
เวลา ๘.๓๐-
๑๔.๐๐ น. 

หองประชุม 
แกรนดฮอลล ชั้น ๑ 
โรงแรมรามาการเดน 
กทม. 

งบรายได 
มร. 
๕,๐๐๐.- 
บาท 

๑๖. นางกรรณิการ บูรศิริรักษ 
นางสุธารัตน พลอยเจริญ 
นางดวงอมร พิทักษธรรม 

เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“นวัตกรรมส่ือการสอน
สมัยใหม” ของศูนยส่ือการสอน 
ทางอิเล็กทรอนิกส มร. 

๒๒ เม.ย. ๕๔ หองปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร ITSC 
ชั้น ๒ อาคารเวียงคํา 

- 

๑๗. รศ. เสาวภาคย วรลัคนากุล 
อ. เศวรัตน วนาสุขพันธ 

เขารวมอบรม “อาจารยสอน
ภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา  
ครั้งที่ ๔” ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒-๔ พ.ค. ๕๔ หอง ๒๐๕ อาคาร 
มหาจุฬาลงกรณ 
จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย 
 
 

- 

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๕๑ 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโครงการ ประเภทงาน  
การสัมมนา/ประชุมวิชาการ 
การฝกอบรม/บรรยายพิเศษ 

ศึกษางาน ฯลฯ ภายในประเทศ 

ระยะเวลา สถานที ่ ทุน 

๑๘. นายเอนก ใจกุย 
นายชัยกร โคตะนนท 

เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“การตรวจสอบและการจัดทํา
แผนระบบปองกันอัคคีภัย 
ภายในอาคาร” ของกองอาคาร
สถานที่ มร. 

๓ พ.ค. ๕๔ 
 

หองประชุมอาคาร
บริการและบริหาร 
หอง ๕๐๑ 

- 

๑๙. น.ส. สุลักษณ ตีระนทีกุลชัย 
นางสุพัตรา ปอประสิทธ์ิ 

เขารวมโครงการปจฉิมนิเทศ
ขาราชการเกษียณอายุป ๒๕๕๔ 
หลักสูตรที่ ๒.๑ “โปรแกรม
สรางสรรค ชีวิตใหม...ใสใจ
สุขภาพ” ของสํานักงาน ก.พ. 

๒๙ ส.ค.- 
๒ ก.ย. ๕๔ 

เดอะเลกาซี  
ริเวอรแคว รีสอรท 
จ. กาญจนบุรี 

เงินรายได 
มร. 
๑๕,๕๐๐.- 
บาท 

๒๐. รศ. เอมอร ดิสปญญา เขารวมเปนเกียรติในพิธีเปด
นิทรรศการเลขไทยพรอมรับ 
โลประกาศเกียรติคุณจากผลงาน
ของนายนิรุทธ ธรรมธิ  
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา ที่ไดรับรางวัล
ชนะเลิศจาก “Young Muse 
Project” โครงการปน 
นักพิพิธภัณฑสายพันธุสยาม  
ครั้งที่ ๑ จากสํานักงานบริหาร
และพัฒนาองคความรู  
(องคการมหาชน) 

๑ เม.ย. ๕๔ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ อาคาร
เอนกประสงค  
มิวเซียมสยาม 

- 

๒๑. รศ. เอมอร ดิสปญญา 
อ. ดร. แกวกัลยา  
อภัยบัณฑิตกุล 
อ. ดร. ฐิติรัตน ภูกาญจน 
อ. ดร. อัญชลี โตพึ่งพงศ 
อ. พัชรี ศรีสังข 

เขารวมโครงการสัมมนาเรื่อง  
“การวัดคุณภาพบัณฑิต 
Collegiate Learning 
Assessment (CLA): หลักการ 
แนวปฏบิัต ิและประเด็นทาทาย” 

๒๒ เม.ย. ๕๔ 
เวลา ๘.๓๐-
๑๔.๐๐ น. 

หองประชุม 
แกรนดฮอลล ชั้น ๑ 
โรงแรมรามาการเดน  
กทม. 

เงินรายได 
มร. 
๕,๐๐๐.- 
บาท 

๒๒. นางกรรณิการ บูรศิริรักษ 
นางสุธารัตน พลอยเจริญ 
นางดวงอมร พิทักษธรรม 

เขารวมโครงการฝกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ นวัตกรรม 
ส่ือการสอนสมัยใหม” 

๒๒ เม.ย. ๕๔  
เวลา ๙.๓๐-
๑๖.๐๐ น. 

หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ITSC 
ชั้น ๒ อาคารเวียงคํา 

- 

๒๓. ศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “ขอเสนอแนวทางการวิจัย 
ดานวัฒนธรรม ๕ ดาน” 

๒๙-๓๐ เม.ย. 
และ ๑ พ.ค. 
๕๔ 

โรงแรมเฟลิกซ  
ริเวอรแคว รีสอรท  
จ. กาญจนบุรี 

- 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๕๒ 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโครงการ ประเภทงาน  
การสัมมนา/ประชุมวิชาการ 
การฝกอบรม/บรรยายพิเศษ 

ศึกษางาน ฯลฯ ภายในประเทศ 

ระยะเวลา สถานที ่ ทุน 

๒๔. รศ. เสาวภาคย วรลัคนากุล 
อ. เศวรัตน วนาสุขพันธ 

เขารวมโครงการอบรมอาจารย 
สอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา 
ครั้งที่ ๔ 

๒-๔ พ.ค. ๕๔ 
 

หอง ๒๐๕ อาคาร 
มหาจุฬาลงกรณ 
จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย 

- 

๒๕. นายเอนก ใจกุย 
นายชัยกร โคตะนนท 

เขารวมโครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการเรื่อง  
“การตรวจสอบและการจัดทํา
แผนระบบปองกันอัคคีภัย 
ภายในอาคาร” 

๓ พ.ค. ๕๔ 
เวลา ๘.๐๐-
๑๖.๓๐ น. 

หองประชุมอาคาร
บริการและบริหาร 
หอง ๕๐๑ 

- 

๒๖. อ. ดร. โอฬาร  
พฤติศรัณยนนท 

เขารวมพิธีเปดศูนยทดสอบ
ภาษาสเปน DELE Center 

๑๘ พ.ค. ๕๔ 
เวลา ๑๖.๐๐ น. 

หองมหาสวัสด ีชั้น ๖ 
ศูนยปฏิบัติการ
โรงแรมศาลายา 
พาวิเลียน วิทยาลัย-
นานาชาต ิม. มหิดล 

- 

๒๗. น.ส. นิตยา ชอบชื่นสุข เขารวมโครงการ “อบรม
อาสาสมัครเพื่อนชวยเรียน
สําหรับนักศึกษาพิการ 
ทางการมองเห็น” 

๒๗ พ.ค. ๕๔ 
เวลา ๙.๐๐-
๑๖.๓๐ น. 

หองศักดิ ์ผาสุกนิรันต 
อาคารหอประชุม 
พอขุนรามคําแหง
มหาราช 

- 

๒๘. บุคลากรคณะมนุษยศาสตร 
ทุกทาน 

เขารวมโครงการอบรม เรื่อง 
“การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามระบบแทง” 

๓๐ พ.ค. ๕๔ 
เวลา ๑๓.๐๐-
๑๖.๓๐ น. 

หองประชุมพวงแสด 
ชั้น ๒ อาคาร ๒ มษ. 

- 

๒๙. อ. ปรีดา เมธีภาคยางกูร 
อ. ณัฐวรรณ ชั่งใจ 
อ. ประเสรฐิ เย็นประสิทธ์ิ 

เขารวมฝกอบรมหลักสูตร  
“การใชงาน Window ๗” 

๓๐-๓๑ พ.ค. 
๕๔ 
เวลา ๙.๐๐-
๑๖.๐๐ น. 

หอง ICB ๒๐๙ ชั้น ๒ 
อาคารสถาบัน
คอมพิวเตอร 

- 

๓๐. ผศ. ณฐมน ศรีแกนจันทร 
อ. ดร. สรต ีปรีชาปญญากุล 
นางพิมลสิริ เลิศธนาไพจิตร 
น.ส. นันทิชา รอดไทย 
น.ส. กนกพร ภูสุวรรณ 

เขารวมโครงการอบรมเรื่อง  
“การเตรียมความพรอม 
กอนการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 
๒๕๕๓” 

๓๑ พ.ค. ๕๔ หองประมวลกุลมาตย 
และหองประภาศน 
อวยชัย อาคาร
หอประชุมพอขุน
รามคําแหงมหาราช 

- 

๓๑. นางยุพดี ภิญโญ 
นายศุภชัย เดชานุวัติ 
นายอนันต  
บินหะยีอับดุลรามัน 

เขารวมโครงการถายทอด 
องคความรู เรื่อง “การเตือนภัย
แผนดินไหวและสึนามิ” 

๓๑ พ.ค. ๕๔ 
เวลา ๘.๐๐-
๑๒.๐๐ น. 

หองประชุม ๐๒๑๓ 
อาคารทาชัย มร. 

- 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๕๓ 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโครงการ ประเภทงาน  
การสัมมนา/ประชุมวิชาการ 
การฝกอบรม/บรรยายพิเศษ 

ศึกษางาน ฯลฯ ภายในประเทศ 

ระยะเวลา สถานที ่ ทุน 

๓๒. ผศ. ณฐมน  ศรีแกนจันทร 
อ. ดร. สรต ี ปรีชาปญญากุล 
นางพิมลสิริ  เลิศธนาไพจิตร 
น.ส. นันทิชา  รอดไทย 
น.ส. กนกพร  ภูสุวรรณ 

เขารวมโครงการอบรมเรื่อง 
“การเตรียมความพรอม 
กอนการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในปการศึกษา 
๒๕๕๓” 

๓๑ พ.ค. ๕๔ หองประมวลกุลมาตย 
และหองประภาศน
อวยชัย อาคาร
หอประชุม- 
พอขุนรามคําแหง
มหาราช 

- 

๓๓. หัวหนาภาควิชา ๘ ภาค 
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 
หัวหนางาน ๕ งาน 

เขารวมโครงการประชุมชี้แจง 
“การเขียนแบบประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของ
ขาราชการ มร.” 

๓ มิ.ย. ๕๔ 
เวลา ๙.๐๐-
๑๒.๐๐ น. 

หองประภาศน  
อวยชัย และหอง
ประมวล กุลมาตย 
อาคารหอประชุม 
พอขุนรามคําแหง
มหาราช 

- 

๓๔. ผศ. ณฐมน ศรีแกนจันทร 
นายสุนันท วุฒิกรสมบัติกุล 
นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท 
นายธนายุทธ เล้ียงรักษา 

เขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การบริหาร 
ความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน” 

๗-๙ มิ.ย. ๕๔ หองประมวลกุลมาตย 
และหองประภาศน
อวยชัย อาคาร
หอประชุม- 
พอขุนรามคําแหง
มหาราช 

- 

๓๕. น.ส. ราตรี พงษสุวรรณ เขารวมโครงการอบรม 
เชงิปฏบิตัิการ หลักสูตร  
“การบริหารงานอุดมศึกษา
ระดับสูง (สําหรับผูบริหาร 
สายสนับสนุน) รุนที่ ๔” 

๙ มิ.ย.- 
๕ ส.ค. ๕๔ 

โรงแรมรามาการเดน 
ม. ศรีปทุม กทม. 

เงินรายได 
มร. 
๗๙,๐๐๐.- 
บาท 

๓๖. ผศ. ณฐมน ศรีแกนจันทร 
นางพิมลสิริ เลิศธนาไพจิตร 
น.ส. นันทิชา รอดไทย 
น.ส. กนกพร ภูสุวรรณ 

เขารวมโครงการอบรม 
เชงิปฏบิตัิการ เรื่อง “ระบบ
ฐานขอมูลดานการประกัน-
คุณภาพการศึกษา ระยะที ่๓” 

๑๓ มิ.ย. ๕๔ 
เวลา ๘.๓๐-
๑๖.๓๐ น. 

หองศูนยปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ชั้น ๒ 
อาคารเวียงคํา 

- 

๓๗. รศ. นอมนิจ วงศสุทธิธรรม 
รศ. ศฤงคาร พันธุพงศ 
ผศ. ศิวพร ชัยประสิทธิกุล 
ผศ. ดร. ประภาส พาวินันท 
ผศ. เบญจาภา เจนการ 
ผศ. ปานทิพย ศุภนคร 
อ. ผะอบ จึงแสงสถิตยพร 

เขารวมการประชุมทางวิชาการ
เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีสวนภูมิภาค  
ปการศึกษา ๒๕๕๔” 

๑๕ มิ.ย. ๕๔ 
เวลา ๙.๐๐-
๑๒.๓๐ น. 

หองบรรยาย ชั้น ๘ 
อาคารทาชัย มร. 

- 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๕๔ 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโครงการ ประเภทงาน  
การสัมมนา/ประชุมวิชาการ 
การฝกอบรม/บรรยายพิเศษ 

ศึกษางาน ฯลฯ ภายในประเทศ 

ระยะเวลา สถานที ่ ทุน 

๓๘. คณาจารยจํานวน ๑๑ ราย เขารวมการประชุมทางวิชาการ
เรื่อง “การขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการของคณาจารย” 

๒๓ มิ.ย. ๕๔  หองประมวลกุลมาตย 
อาคารหอประชุม- 
พอขุนรามคําแหง
มหาราช 

- 

๓๙. อ. ดร. ฐิติรัตน ภูกาญจน 
อ. เศวรัตน วนาสุขพันธ 
อ. ดร. สรต ีปรีชาปญญากุล 
อ. พัฒนเดช กอวัฒนา 

เขารวมโครงการอบรม 
เชงิปฏบิตัิการ เรื่อง “การพัฒนา
รูปแบบเชิงบูรณาการในการ-
พัฒนาภาวะผูนําของอาจารย 
ในสถาบันอุดมศึกษา” 

๒๓-๒๔ มิ.ย. 
๕๔ 
เวลา ๙.๐๐-
๑๖.๐๐ น. 

หองประชุม ๓๐๒ 
คณะศึกษาศาสตร 

- 

๔๐. น.ส. สุลักษณ ตีระนทีกุลชัย 
นายภัทรพล เพ็ญสุข 

เขารวมฝกอบรมหลักสูตร  
“การใชงาน Window ๗” 

๒๓-๒๔ มิ.ย. 
๕๔ 
เวลา ๙.๐๐-
๑๖.๐๐ น. 

หอง ICB ๒๐๙ ชั้น ๒ 
อาคารสถาบัน
คอมพิวเตอร 

- 

๔๑. คณาจารยและเจาหนาที่
พนักงานมหาวิทยาลัย  
จํานวน ๔๑ คน 

เขารวมโครงการการอบรม
เสริมสรางความรูกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ มร. ประจําป ๒๕๕๔ 

๒๘ มิ.ย. ๕๔ 
เวลา ๑๓.๐๐-
๑๖.๓๐ น. 

หอประชุมอาคาร
พอขุนรามคําแหง
มหาราช ชั้น ๒ 

- 

๔๒. รศ. อรุณทวดี พัฒนิบูลย เขารวมการอบรมทางวิชาการ 
ในหัวขอ “การบูรณาการสหภาพ
ยุโรป: บทเรียนและขอคิด 
สูการจัดตั้งกลุมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” 

๒๙ มิ.ย. ๕๔ 
เวลา ๙.๐๐-
๑๖.๐๐ น. 

หองศิลปาชีพ  
คณะรัฐศาสตร 

- 

๔๓. รศ. ทวีศักดิ์ ปนทอง 
รศ. เอมอร ดิสปญญา 
อ. อัญชลา โภชนสมบูรณ 
อ. เศวรัตน วนาสุขพันธ 
น.ส. เสาวนีย ชบาสีห 
นางสุวร ีอิสรัมย 
น.ส. นิตยา ชอบชื่นสุข 

เขารวมการสัมมนาระดมสมอง 
เรื่อง “อัตลักษณ ทิศทาง 
และเปาหมายของมหาวิทยาลัย
รามคําแหงในทศวรรษหนา” 

๑๑-๑๒ ก.ค. 
๕๔ 

โรงแรมเวลคัม 
จอมเทียน บีช 
พัทยา จ. ชลบุรี 

- 

๔๔. รศ. เอมอร ดิสปญญา เขารวมการประชุม “วิจารณ
ขอเสนอการปฏิรูประบบวิจัย
ของประเทศ ครั้งที่ ๑” 
 
 

๑๒ ก.ค. ๕๔ 
เวลา ๑๓.๐๐-
๑๗.๐๐ น. 

หองเมจิก ๓ 
โรงแรมมิราเคิล  
แกรนด กทม. 

- 

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๕๕ 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโครงการ ประเภทงาน  
การสัมมนา/ประชุมวิชาการ 
การฝกอบรม/บรรยายพิเศษ 

ศึกษางาน ฯลฯ ภายในประเทศ 

ระยะเวลา สถานที ่ ทุน 

๔๕. น.ส. ชลพรรษ ล้ินบาง เขารวมโครงการฝกอบรม  
“การเขียนหนังสือราชการ 
และรายงานการประชมุ” 
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ รุนที่ ๑ 

๑๙-๒๐ ก.ค. 
๕๔ 

หอประชุมอาคาร
พอขุนรามคําแหง
มหาราช ชั้น ๒ 

 

๔๖. น.ส. สุกัญญา สมานเพื่อน 
น.ส. วรรณวิสาข พลขยัน 

เขารวมโครงการฝกอบรม เรื่อง 
“การเขียนหนังสือราชการ 
และรายงานการประชุม” 
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ รุนที่ ๒ 

๒๑-๒๒ ก.ค. 
๕๔ 

หอประชุมอาคาร
พอขุนรามคําแหง
มหาราช ชั้น ๒ 

- 

๔๗. นางรุงทิวา ออกลกิจ เขารวมโครงการฝกอบรม เรื่อง 
“การเขียนหนังสือราชการ 
และรายงานการประชุม” 
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ รุนที่ ๓ 

๒๖-๒๗ ก.ค. 
๕๔ 

หอประชุมอาคาร
พอขุนรามคําแหง
มหาราช ชั้น ๒ 

- 

๔๘. น.ส. ประพิศ เทพเฉลิม 
น.ส. นันทิชา รอดไทย 
นายอนุชิต ขลุยนาค 
น.ส. ถลัชนันท สังขทอง 
น.ส. ดาราวรรณ ลอมเสถียร 
น.ส. ฉัตรกุล ตรงคมาลี 

เขารวมโครงการฝกอบรม เรื่อง 
“การเขียนหนังสือราชการ 
และรายงานการประชุม” 
สําหรับลูกจางชั่วคราว  
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ รุนที่ ๑ 

๒๘-๒๙ ก.ค. 
๕๔ 
 

หอประชุมอาคาร
พอขุนรามคําแหง
มหาราช ชั้น ๒ 

- 

๔๙. น.ส. ณัฐขวัญนรี จิรเจิดนภพร 
น.ส. กนกพร ภูสุวรรณ 
น.ส. วีนัส อาจชอบการ 
น.ส. กัญชลิกา ทองอยู  
กุลวุฒิเมธากิจ 
น.ส. นิราพร บุดดา 
นายกิตติศักดิ์ คงพูน 
 
 

เขารวมโครงการฝกอบรม เรื่อง 
“การเขียนหนังสือราชการ 
และรายงานการประชุม” 
สําหรับลูกจางชั่วคราว  
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ รุนที่ ๒ 

๒-๓ ส.ค. ๕๔ หอประชุมอาคาร
พอขุนรามคําแหง
มหาราช ชั้น ๒ 

- 

 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๕๖ 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโครงการ ประเภทงาน  
การสัมมนา/ประชุมวิชาการ 
การฝกอบรม/บรรยายพิเศษ 

ศึกษางาน ฯลฯ ภายในประเทศ 

ระยะเวลา สถานที ่ ทุน 

๕๐. รศ. เอมอร ดิสปญญา 
รศ. ดร. สมใจ  
ไพโรจนธีระรัชต 
รศ. สมร วิเศษมณี 
อ. ดร. แกวกัลยา  
อภัยบัณฑิตกุล 

เขารวมโครงการฝกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิค
การเขียนเคาโครงวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนตามแผนยุทธศาสตร
ชาต”ิ 

๔-๕ ส.ค. ๕๔ อาคารทาชัย ชั้น ๒ 
หอง ๐๒๑๓ มร. 

- 

๕๑. รศ. อุษา กรทับทิม 
ผศ. ดร. พจนี ศิริอักษรสาสน 
Mrs. Thuza Nwe 
น.ส. สุลักษณ ตีระนทีกุลชัย 
นางสุพัตรา ปอประสิทธ์ิ 
นางสมคิด สํารองพันธ 
น.ส. นิตยา ชอบชื่นสุข 

เขารวมโครงการอบรมทาง
วิชาการเรื่อง “ใชชีวิตอยางมี
คุณคา เพื่อสุขภาพที่ดี” 

๕ ส.ค. ๕๔ 
เวลา ๘.๐๐-
๑๒.๐๐ น. 

อาคารทาชัย ชั้น ๘ 
หอง ๘๐๒ มร. 

- 

๕๒. อ. ศิริงาม แผลงชีพ เขารวมการสัมมนา เรื่อง 
“หนังสือหายากทรงคุณคา: 
หองสมุดดิจิทัลกับการใหบริการ 
อยางยั่งยืน” 

๘-๙ ส.ค. ๕๔ หอง ๑๐๕ อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ 
จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย 

- 

๕๓. รศ. นัญ เจริญพันธุศิริกุล 
ผศ. คนึงนิตย จันทุรัตน 
อ. กัลยาณี สุภวัน 
อ. ดร. แกวกัลยา  
อภัยบัณฑิตกุล 
อ. ดร. ฐิติรัตน ภูกาญจน 

เขารวมประชุมวิชาการ 
ประจําป ๒๕๕๔  

๒๔-๒๕ ส.ค. 
๕๔ 

หองแกรนดบอลรูม 
โรงแรมอมารี 
วอเตอรเกท 
กทม. 

เงินรายได 
มร. 
๑๐,๐๐๐.- 
บาท 
 

๕๔. รศ. นัญ เจริญพันธุศิริกุล 
ผศ. คนึงนิตย จันทุรัตน 
ผศ. ดร. พจนี ศิริอักษรสาสน 
ผศ. ดร. อรพิน กําปนทอง 
ผศ. ดร. สวางวัน  
ไตรเจริญวิวัฒน 
ผศ. ณฐมน ศรีแกนจันทร 
อ. กัลยาณี สุภวัน 
อ. ดร. แกวกัลยา  
อภัยบัณฑิตกุล 
อ. ดร. ฐิติรัตน ภูกาญจน 

เขารวมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติเพื่อนําเสนอ
ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๓ หัวขอ “บัณฑิตศึกษา
กับประชาคมอาเซียน”  

๒๕ ส.ค. ๕๔ 
เวลา ๙.๐๐-
๑๑.๓๐ น. 

หองประชุมประมวล 
กุลมาตย ชั้น ๒ 
อาคารประชุม 
พอขุนรามคําแหง
มหาราช 

เงินรายได 
มร.  
๒๐,๗๐๐.- 
บาท 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๕๗ 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโครงการ ประเภทงาน  
การสัมมนา/ประชุมวิชาการ 
การฝกอบรม/บรรยายพิเศษ 

ศึกษางาน ฯลฯ ภายในประเทศ 

ระยะเวลา สถานที ่ ทุน 

๕๕. รศ. ศุภรัศม์ิ ฐิติกุลเจริญ 
ผศ. อุดมพร ชั้นไพบูลย 

เขารวมประชุมกลุมเฉพาะเรื่อง 
เรื่อง “การประเมินผลการบังคับ
ใชกฎหมายในกระบวนการ
ยุติธรรม” 

๒๙ ส.ค. ๕๔ 
เวลา ๑๒.๓๐-
๑๖.๐๐ น. 

ศูนยการประชุม
บางกอก 
คอนเวนชันเซ็นเตอร 
เซ็นทรัลเวิลด 

- 

๕๖. รศ. ดร. นงนภัส ตาปสนันทน เขารวมสัมมนาทางวิชาการ 
ในงานการนําเสนอผลงานวิจัย
แหงชาติเรื่อง “นโยบายภาษา
ของประเทศ: ภาวะวิกฤต 
ที่ตองแก” 

๒๙-๓๐ ส.ค. 
๕๔ 

หอง Lotus Suite 
ชั้น ๒๒ ศูนยการ-
ประชุมบางกอก 
คอนเวนชันเซ็นเตอร 
เซ็นทรัลเวิลด 

- 

๕๗. รศ. เอมอร ดิสปญญา เขารวมโครงการฝกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  
“การบริหารโครงการวิจัยระดับ
ชํานาญการและชํานาญการ
พิเศษ” 

๒๙-๓๑ ส.ค. 
๕๔ 

หองประชุมภายใน 
มร. 

- 

๕๘. อ. ประสงค กิตตินันทชัย เขารวมสัมมนาทางวิชาการ
ระหวางไทย-อินเดีย ครั้งที่ ๕ 
“The ๕th NRCT-ICSSR Joint 
Seminar on Dimensions of 
Globalization: Indo-Thai 
Perspectives”  

๕-๖ ก.ย. ๕๔ โรงแรมมณเฑียร 
พัทยา จ. ชลบุรี 

เงินรายได 
มร. 
๓,๔๑๐.- 
บาท 

๕๙. คณาจารย จํานวน ๑๘ คน  เขารวมโครงการสัมมนาระดม
สมองเรื่อง “การพัฒนาตํารา
และส่ือการสอนรูปแบบใหม” 

๖ ก.ย. ๕๔ หองบรรยาย ชั้น ๘ 
อาคารทาชัย 
มร. 

- 

๖๐. อ. ดร. สรต ี ปรีชาปญญากุล เขารวมประชุมสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการสนับสนุนการมี
สวนรวมของเครือขายสงเสริม
การอาน กลุมนักเขียน นักแปล 
นักวาดภาพประกอบ 

๘ ก.ย. ๕๔ 
เวลา ๑๒.๐๐-
๑๗.๐๐ น. 

หองจามจุร ี 
บอลรูม A ชั้น M 
โรงแรมปทุมวัน  
ปริ๊นเซส กทม. 

- 

๖๑. ผศ. ดร. ประภาส พาวินันท 
อ. พรชิตา อุปถัมภ 

เขารวมสัมมนาเรื่อง “ยกระดับ
นวัตกรรมงานวิจัยดวย
กระบวนการใหทุน วช.”  
 
 

๙ ก.ย. ๕๔ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด คอนเวนชั่น 
กทม. 

- 

 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๕๘ 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโครงการ ประเภทงาน  
การสัมมนา/ประชุมวิชาการ 
การฝกอบรม/บรรยายพิเศษ 

ศึกษางาน ฯลฯ ภายในประเทศ 

ระยะเวลา สถานที ่ ทุน 

๖๒. ผศ. ดร. อรพิน กําปนทอง 
ผศ. ดร. สวางวัน  
ไตรเจริญวิวัฒน 
ผศ. ดร. สมภักดิ์ จันทรสุกรี 
อ. พัชรี ศรีสังข 
อ. สุรเวท โตเจริญ 
อ. กิติยวดี ชาญประโคน 
อ. ปฐม ตาคะนานันท 
อ. ตรีนุช พลางกูร 
อ. จิณหนิภา ทาสุคนธ 

เขารวมประชุมทางวิชาการเรื่อง  
“กลยุทธการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ” 

๑๕ ก.ย. ๕๔ 
 

หองประมวล  
กุลมาตย  
อาคารหอประชุม 
พอขุนรามคําแหง 
มหาราช 

- 

๖๓. อ. ดร. แกวกัลยา  
อภัยบัณฑิตกุล 
รศ. นัญ เจริญพันธุศิริกุล 
รศ. เสาวภาคย วรลัคนากุล 
Ms. Huang Fuyan 
Mr. Gao Xuhai 
ผศ. ดร. อรพิน กําปนทอง 
รศ. นงเยาว ชาญณรงค 
อ. ชนาพร พิทยาบูรณ 
นายภัทรพล เพ็ญสุข 
นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท 
นางสังเวียน พาเฮือง 
นางจิดาภา ใจกุย 
นางน่ิมนวล คงเจริญ 

เขารวมโครงการจัดเล้ียง
ขอบคุณบุคลากรที่เกษียณอายุ
ราชการเพื่อแสดงมุฑิตาจิต 
ประจําป ๒๕๕๔ 

๑๕ ก.ย. ๕๔ 
เวลา ๑๔.๐๐-
๒๐.๐๐ น. 

หองประชุมใหญ 
อาคารหอประชุม
พอขุนรามคําแหง
มหาราช 

- 

๖๔. อ. อัญชลา โภชนสมบูรณ เขารวมประชุมระดับชาต ิ 
เพศวิถีศึกษา ครั้งที่ ๓ เรื่อง  
“จุดเปล่ียนเรื่องเพศประเทศไทย” 

๑๕-๑๖ ก.ย. 
๕๔ 

หองภาณุรังสี 
โรงแรมเดอะรอยัล 
ริเวอร กทม. 

เงินรายได 
มร. 
๗๐๐.- บาท 

๖๕. รศ. อัจฉรา เพงพานิช 
รศ. นัญ เจริญพันธศิริกุล 
ผศ. ทิพอุษา ศรีเพริศ 
อ. ดร. แกวกัลยา  
อภัยบัณฑิตกุล 
อ. ดร. ฐิติรัตน ภูกาญจน 
อ. กัลยาณี สุภวัน 
อ. พัชรี ศรีสังข 

เขารวมประชุมวิชาการนานาชาติ
ดานภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
ครั้งที่ ๑ ในหัวขอ “Expanding 
Horizons in English Language 
and Literary Studies” 

๑๘-๒๐ ต.ค. 
๕๔ 

โรงแรมมณเฑียร  
(สุรวงศ) 

เงินรายได 
มร. 
๒๖,๙๕๐.- 
บาท 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๕๙ 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโครงการ ประเภทงาน  
การสัมมนา/ประชุมวิชาการ 
การฝกอบรม/บรรยายพิเศษ 

ศึกษางาน ฯลฯ ภายในประเทศ 

ระยะเวลา สถานที ่ ทุน 

๖๖. น.ส. ถลัชนันท สังขทอง 
น.ส. กัญชลิกา ทองอยู  
กุลวุฒิเมธากิจ 

เขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การบันทึกคะแนนประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากร 
เขาสูเว็บไซตกองคลัง” 

๒๐ ก.ย. ๕๔ 
เวลา ๘.๓๐-
๑๒.๐๐ น. 

อาคารเวียงคํา  
ชัน้ ๒ 
หอง ITSC ๕, ๖ 

- 

 
 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๖๐ 

โครงการอบรม สัมมนา ประชุม บรรยายพเิศษ และศกึษาดงูานในตางประเทศ 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโครงการ ประเภทงาน 
การสัมมนา/ประชุมวิชาการ 
การฝกอบรม/บรรยายพิเศษ 

ศึกษาดูงาน ฯลฯ  
ณ ตางประเทศ 

ระยะเวลา สถานที ่ แหลงทนุ 

๑. ผศ. ดร. อับดุลเลาะ  
หนุมสุข 

เขารวมประชุมทางวิชาการ 
และเสนอบทความในการประชุม
อิสลามนานาชาต ิ 

๒-๕ ต.ค. ๕๓ ม. อิหมามมูฮําหมัด 
บินซะอูด  
อัลอิสลามียะฮ 
นครริยาด  
ประเทศซาอุดิ-
อาระเบีย 

The Scholarly 
Saudi Society 
the Prophetic 
Sunnah  

๒. ผศ. เดมีย  ระเบียบโลก เขารวมฝกอบรมภาษา 
และวัฒนธรรมโปรตุเกส 

๖ ต.ค. ๕๓-  
๕ มิ.ย. ๕๔ 

ม. กูอิบรา  
ประเทศโปรตุเกส 

ทุน มร. และ 
สถาบัน Cameos 

๓. Ms. Michaela 
Zimmermann 

เขารวมประชุมและเสนอ
บทความวิชาการในการประชุม
นานาชาติดานเยอรมันศึกษา 
“Deutsche Sprache  
in Universitäten-
Zukunftsperspektive” 

๔-๗ พ.ย. ๕๓ ม. ฮานอย 
ประเทศเวียดนาม 

ทุน ม. ฮานอย 

๔. ผศ. สวางวัน   
ไตรเจริญวิวัฒน 

เขารวมประชุมสัมมนานานาชาติ 
ครั้งที่ ๒๐ ในหัวขอเก่ียวกับ 
เซรบันเตส  

๑๐-๑๔ พ.ย. 
๕๓ 

รัฐกวานาฆวาโต มูลนิธิเซรบันตินา
ประจําประเทศ-
เม็กซิโก  
ม. กวานาฆวาโต 
และพิพิธภัณฑ
ศิลปะอันเก่ียว 
เน่ืองกับนวนิยาย 

๕. รศ. ดร. พรพรรณ  
จันทโรนานนท 

เขารวมศึกษาดูงาน 
ศูนยวัฒนธรรมแตจ๋ิว เพื่อหา
แนวทางการพัฒนางานวิจัย
ทางดานวัฒนธรรมชาวจีน
แตจ๋ิวในประเทศไทย 

๒๒-๒๖ พ.ย. 
๕๓ 

ม. ซานโถว 
แหงประเทศจีน 
มณฑลกวางตง 
ประเทศจีน 

ม. หัวเฉียวเฉลิม-
พระเกียรต ิ

๖. รศ. ดร. พรพรรณ  
จันทโรนานนท 

ตามเสด็จพระเทพรัตน- 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๔-๑๓ เม.ย. 
๕๔ 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
และสาธารณรัฐ-
สิงคโปร 

- 

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๖๑ 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโครงการ ประเภทงาน 
การสัมมนา/ประชุมวิชาการ 
การฝกอบรม/บรรยายพิเศษ 

ศึกษาดูงาน ฯลฯ  
ณ ตางประเทศ 

ระยะเวลา สถานที ่ แหลงทนุ 

๗. ผศ. ดร. สาลินี อันตรเสน เขารวมนําเสนอผลงานวิจัย
เรื่อง “Colorful Access to 
English Fluency in Native 
Thai Beginners with 
Diverse Age ในการประชุม
วิชาการ The ๔๖th RELC 
International Seminar 
๒๐๑๑ 

๑๘-๒๐ เม.ย. 
๕๔ 

ประเทศสิงคโปร ทุนสวนตัว 

๘. ผศ. ดร. สมภักดิ์  
จันทรสุกรี 
อ. พัชรี ฐาปโนสถ 
 

เขารวมฝกอบรมเรื่อง ครูภาษา
รัสเซียในประเทศตาง ๆ  
ของโลก  

๕-๒๒ มิ.ย. 
๕๔ 

Peoples 
Friendship 
University of 
Russia  
กรุงมอสโก 

ทุน รุสก้ี มีร 
ประเทศสหพันธรัฐ
รัสเซีย  
และทุน มร. 

๙. อ. ประสงค กิตตินันทชัย เขารวมฝกอบรมเรื่อง พหุนิยม
ศาสนาในอเมริกา (Religious 
Pluralism in the U.S.) 

๑๘-๓๑ ก.ค. 
๕๔ 

ม. แคลิฟอรเนีย 
ซานตา บาบารา 
มลรัฐแคลิฟอรเนีย 
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ทุนรัฐบาลอเมริกัน 

๑๐. อ. ดร. อัญชลี  โตพึ่งพงศ  เขารวมฝกอบรม (ทําวิจัย)  
ในหัวขอเรื่อง Medienverbund 
und e-Learning im DaF- 
Kontext: Unterrichtsmodell  
(ส่ือเก่ียวเน่ืองกับ e-Learning 
ในบริบทของภาษาเยอรมัน 
ในฐานะภาษาตางประเทศ: 
แนวทางการจัดการเรียน 
การสอน) 

๒-๓๑ ก.ค. 
๕๔ 

ม. ออตโต ฟรีดริช 
เมืองบัมแบรก 
ประเทศสหพันธํ
สาธารณรัฐ-
เยอรมนี 

Hanns Seidel 
Stiftung  

๑๑. ผศ. เดมีย ระเบียบโลก เขารวมฝกอบรมภาษา 
และวัฒนธรรมฝรั่งเศส 

๑-๑๕ ส.ค. 
๕๔ 

เมืองแบรส 
ประเทศฝรั่งเศส 

ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส 

๑๒. อ. ดร. โอฬาร  
พฤติศรัณยนนท 

เขารวมโครงการสรางองค
ความรูเก่ียวกับลาตินอเมริกา 

๒-๑๘ ก.ย. 
๕๔ 

กรุงลิมา  
ประเทศเปร ู

ทุนสถานเอกอัคร-
ราชทูต 

 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๖๒ 

กิจกรรมการใหบรกิารทางวิชาการแกสงัคม 
 

ที่ ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง/สาขาวิชา ระยะเวลา สถานที ่
 วิทยากร    
๑. ผศ. ดร. สมภักดิ์  จันทรสุกรี วิทยากรอบรมหลักสูตร 

“Russian for Salesperson 
(ระดับ Basic)”  
 

สถาบันอบรม  
คิง เพาเวอร (บางบอ) 

๑-๑๒ ต.ค. ๕๓ 
เวลา ๑๐.๓๐- 
๑๒.๓๐ น. 
บรรยายทุกวันพุธ 
และวันพฤหัสบดี 

๒. อ. ชุติมา ผิวเรืองนนท วิทยากรบรรยายหัวขอ “ทฤษฎี
ส่ือสารมวลชน” ในการสัมมนา
เรื่อง “หลักการประชาสัมพันธ” 

๑๓ ต.ค. ๕๓ 
เวลา ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

พระคริสตธรรม
กรุงเทพฯ 

๓. ผศ. ดร. สมภักดิ์ จันทรสุกรี 
ผศ. ดร. อาจรณ  เชษฐสุมน 
อ. พัชรภี ฐาปโนสถ 

วิทยากรในการจัดโครงการอบรม
ภาษารัสเซียเพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน 

๑๓ ต.ค.-๒๘ ธ.ค. ๕๓ 
ทุกวันอังคาร-พฤหัสบดี 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

สํานักงาน กศน.  
จ. ชลบุรี 

๔. อ. พรศักดิ์ ธนพัฒนพงศ วิทยากรโครงการฝกอบรม
หลักสูตร “เทคนิคการเขียนขาว” 

๒๒-๒๖ พ.ย. ๕๓ หองประชุมศรีปล่ัง  
ชั้น ๘ สํานักงาน-
เศรษฐกิจการเกษตร 
กรุงเทพฯ 

๕. รศ. ดร. ดํารงค ฐานด ี วิทยากรในงานสัมมนาโครงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย  
กลุมพัฒนาสังคมและบริการ
สาธารณะ ปที่ ๒ 

๒๕ พ.ย. ๕๓ 
เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

หองราชาวดี 
โรงแรมบานป ูรีสอรท 
แอนด สปา จ. ตราด 

๖. รศ. ณภาจรี นาควัชระ คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร
โรงเรียนนอกระบบ เพื่อพิจารณา
หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ 
สําหรับเด็ก ระดับที่ ๑-๓  
รวม ๓ หลักสูตร 

๑ ธ.ค. ๕๓ 
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

หองประชุม 
สํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษานอกระบบ 
ชั้น ๒ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๗. รศ. ดร. ดํารงค ฐานด ี วิทยากรบรรยายเรื่อง “การมี 
สวนรวมและชุมชนสัมพันธ”  
ในงานสัมมนาโครงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย กลุมพัฒนาสังคม
และบริการสาธารณะ ปที่ ๒  
ของสํานักพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 
กระทรวงพลังงาน 

๒ ธ.ค. ๕๓ 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. 
 

หองราชพฤกษ 
โรงแรมลายทอง 
จ. อุบลราชธานี 

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๖๓ 

ที่ ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง/สาขาวิชา ระยะเวลา สถานที ่
๘. Mr. Ivan Sakhno 

Ms. Irina Ivanovna 
Mezentseva 

วิทยากรใหความรูในการอบรม
ภาคปฏิบัต/ิภาคสนาม ในการ- 
จัดโครงการอบรมภาษารัสเซีย 
เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

๗-๒๘ ธ.ค. ๕๓ 
ทุกวันอังคาร-พฤหัสบดี 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

สํานักงาน กพ. 
จ. ชลบุรี 

๙. รศ. ดร. ดํารงค ฐานด ี วิทยากรภาคการเสวนารวม  
“ดานการมีสวนรวมของประชาชน
และการประชาสัมพันธ”  
ในงานเสวนา โครงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย กลุมพัฒนา
สังคม และบริการสาธารณะ  
ปที่ ๒ ของสํานักพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 
กระทรวงพลังงาน 

๒๑ ธ.ค. ๕๓ 
เวลา ๑๔.๕๐-๑๖.๐๐ น. 

หองดวงกมล ชั้น ๒ 
โรงแรมสยามซิตี้ 
กรุงเทพฯ 

๑๐. ผศ. ทิพอุษา ศรีเพริศ วิทยากรบรรยายหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 

๑ ม.ค. ๕๔ เปนตนไป ศูนยการศึกษาตอเน่ือง
แหงจุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย 

๑๑. ผศ. ดร. อับดุลเลาะ หนุมสุข วิทยากรในหัวขอเรื่อง “ศาสนา
อิสลามสรางความเจริญและ 
ความสงบสุขในสังคมไดหรือไม” 

๒ ม.ค. ๕๔ มัสยิดนูรุลอิสลาม 
(สุเหราเขียว)  
จ. นนทบุรี 

๑๒. รศ. ดร. อัจฉรา เพงพานิช วิทยากรและจัดทําหลักสูตร
โครงการอบรมมัคคุเทศก
ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (สําหรับ
การนําเที่ยว) รุนที่ ๒ ของสมาคม
มัคคุเทศกอาชีพแหงประเทศไทย 

๒๔, ๒๗, ๓๑ ม.ค.  
และ ๒ ก.พ. ๕๔ 
เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. 

ชั้น ๓ อาคาร ๕ 
กระทรวงแรงงาน 

๑๓. รศ. เยาวลักษณ ธันธนาพรชัย วิทยากรและจัดทําหลักสูตร
โครงการอบรมมัคคุเทศก
ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (สําหรับ
การนําเที่ยว) รุนที่ ๒ ของสมาคม
มัคคุเทศกอาชีพแหงประเทศไทย 

๒๕ ม.ค. และ  
๑ ก.พ. ๕๔ 
เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. 

ชั้น ๓ อาคาร ๕ 
กระทรวงแรงงาน 

๑๔. อ. พัชรี ศรีสังข วิทยากรและจัดทําหลักสูตร
โครงการอบรมมัคคุเทศก
ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (สําหรับ
การนําเที่ยว) รุนที่ ๒ ของสมาคม
มัคคุเทศกอาชีพแหงประเทศไทย 
 
 

๒๖ ม.ค. และ  
๓ ก.พ. ๕๔ 
เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. 

ชั้น ๓ อาคาร ๕ 
กระทรวงแรงงาน 

 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๖๔ 

ที่ ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง/สาขาวิชา ระยะเวลา สถานที ่
๑๕. ศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ วิทยากรดําเนินการอภิปราย 

ในการประชุมวิชาการ เรื่อง  
“ราชบัณฑิตปูชนียบุคคล  
ปราชญของแผนดิน ครั้งที่ ๑” 

๒๖ ม.ค. ๕๔ 
เวลา ๙.๑๕-๑๒.๐๐ น. 

หองประชุม ๓๐๑-
๓๐๓ ชั้น ๓ 
ราชบัณฑิตยสถาน 

๑๖. อ. ดร. ฐิติรัตน ภูกาญจน วิทยากรและจัดทําหลักสูตร
โครงการอบรมมัคคุเทศก
ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (สําหรับ
การนําเที่ยว) รุนที่ ๒ ของสมาคม
มัคคุเทศกอาชีพแหงประเทศไทย 

๒๘ ม.ค. และ  
๔ ก.พ. ๕๔ 
เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. 

ชั้น ๓ อาคาร ๕ 
กระทรวงแรงงาน 

๑๗. รศ. สุภัทรา  วันทายนต วิทยากรบรรยายเรื่อง 
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน
โดยพระราชประสงค  
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ฉบับการเรียนรู 

 ๓ ก.พ. ๕๔ 
 

โรงเรียนวัดเกตุ
ประภา 
จ. ปทุมธานี 

๑๘. อ. สุรเวท  โตเจริญ วิทยากรบรรยายโครงการ
มนุษยศาสตรสงเสริมสุขภาพ 

๔ ก.พ. ๕๔ 
 

ลานปสาน มษ. 

๑๙. ผศ. ดร. อับดุลเลาะ หนุมสุข วิทยากรบรรยายศาสนธรรม  
ในหัวขอ “ความสําคัญของ 
ซูเราะฮฟาตีฮะ” 

๔ มี.ค. ๕๔  
เวลา ๒๑.๓๐ น. 

มัสยิดเน๊ียมาตุล
อิสลาม 
(ทับชางลาง) 

๒๐. อ. พลอย แสงลอย วิทยากรบรรยายวิชาภาษาเขมร  ๑๔-๑๗ มี.ค. ๕๔ 
๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

ศูนยฝกอบรม  
โรงแรมอินโดจีน  
อ. อรัญประเทศ  
จ. สระแกว 

๒๑. ผศ. ดร. สมภักดิ์ จันทรสุกรี วิทยากรอบรมหลักสูตร “Russian 
for Salesperson and Cashier” 

๑๕ มี.ค.-๓ มิ.ย. ๕๔ 
(จํานวน ๓๐ ชั่วโมง) 

สถาบันฝกอบรม  
คิง เพาเวอร (บางบอ) 

๒๒. รศ. ดร. นงนภัส ตาปสนันทน วิทยากรสอนออกอากาศทางไกล
ผานดาวเทียม วิชาภาษาฝรั่งเศส
เพื่อการทองเที่ยว ชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ ๖  

ปการศึกษา ๒๕๕๔ 
ทุกวันศุกร  
เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. 

โรงเรียนวังไกลกังวล 

๒๓. ศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ วิทยากรดําเนินการอภิปราย 
ในการประชุมวิชาการเรื่อง  
“ราชบัณฑิตปูชนียบุคคล  
ปราชญของแผนดิน ครั้งที่ ๒” 

๒๗ เม.ย. ๕๔ 
เวลา ๘.๓๐-๑๔.๓๐ น. 
(ดําเนินการอภิปราย  
เวลา ๙.๑๕-๑๒.๑๕) 

หองประชุม ๓๐๑-
๓๐๓ ชั้น ๓ 
ราชบัณฑิตยสถาน 

๒๔. รศ. นงนภัส ตาปสนันทน วิทยากรสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส 
ปการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

ทุกวันศุกร  
เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. 
 

โรงเรียนวังไกลกังวล 

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๖๕ 

ที่ ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง/สาขาวิชา ระยะเวลา สถานที ่
๒๕. ผศ. ทิพอุษา ศรีเพริศ ผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
อาชีพ (หลักสูตรใหม) ปการศึกษา 
๒๕๕๕ 

๑๓ มิ.ย. ๕๔ 
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

หองประชุม ๑ ชั้น ๑๓ 
คณะภาษาและการ
ส่ือสาร อาคารสยาม
บรมราชกุมาร ีสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 

๒๖. ศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ วิทยากรเรื่อง ความเขาใจเก่ียวกับ
ศิลปะรวมสมัย: ทัศนศิลป 
สถาปตยกรรม วรรณศิลป” 

๑๘ มิ.ย. ๕๔ 
๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎรธานี  
จ. สุราษฎรธานี 

๒๗. ผศ. สุภาณี นิตยเสมอ ประธานคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของคณะนิเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 

๒๑ มิ.ย. ๕๔  
เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 

๒๘. ศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ วิทยากรดําเนินการอภิปราย 
ในการประชุมวิชาการ เรื่อง  
“ราชบัณฑิตปูชนียบุคคล  
ปราชญของแผนดิน ครั้งที่ ๓” 

๒๙ มิ.ย. ๕๔ 
เวลา ๘.๓๐-๑๔.๓๐ น. 
(ดําเนินการอภิปราย  
เวลา ๙.๑๕-๑๒.๑๕) 

หองประชุม ๓๐๑-
๓๐๓ ชั้น ๓ 
ราชบัณฑิตยสถาน 

๒๙. ผศ. ดร. อับดุลเลาะ หนุมสุข วิทยากรบรรยายเรื่อง  
“ฟกฮุลมูนากะหาด” ในโครงการ
สัมมนาผูนําศาสนาอิสลาม 
ประจําป ๒๕๕๔ 

๕ ก.ค. ๕๔ 
เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

หองประชุมศาลา-
ประชาคมองคการ
บริหารสวนจังหวัด
ภูเก็ต 

๓๐. อ. ดร. วันเพ็ญ วอกลาง คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา คณะภาษา- 
และการส่ือสาร สถาบันบัณฑิต-
พัฒนบริหารศาสตร 

๘ ก.ค. ๕๔ 
เวลา ๙.๓๐-๑๓.๐๐ น. 
 

คณะภาษาและ- 
การส่ือสาร สถาบัน-
บัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 

๓๑. Ms. Cristina Gonzalez 
Velasco  
Ms. Esterlicia Lopez Garcia 
Mr. Gonzalo Broto 

วิทยากรโครงการคายอบรม
ภาษาและวัฒนธรรมสเปน 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ 

๘-๑๐ ก.ค. ๕๔ 
 

คําแสดริเวอรแคว  
รีสอรท  
จ. กาญจนบุรี 

๓๒. ผศ. ดร. สมภักดิ์ จันทรสุกรี วิทยากรอบรมหลักสูตร “Russian 
for Salesperson and Cashier” 
(จํานวน ๓๐ ชั่วโมง) 

๑๑ ก.ค.-๕ ก.ย. ๕๔ สถาบันฝกอบรม  
คิง เพาเวอร (บางบอ) 

๓๓. อ. ดร. โอฬาร พฤติศรัณยนนท วิทยากรจัดกิจกรรม “แนะนํา
ภาษาตะวันตกมหาวิทยาลัย-
รามคําแหง” 

๒๕ ก.ค. ๕๔ 
เวลา ๑๔.๐๐ น. 

หองประชุมชั้น ๖ 
อาคารกาสะลอง 
โรงเรียนมัธยมสุวิทย
เสรีอนุสรณ 

 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๖๖ 

ที่ ชื่อ-สกลุ หัวขอเรื่อง/สาขาวิชา ระยะเวลา สถานที ่
๓๔. ผศ. ดร. จินดา ศรีรัตนสมบุญ วิทยากรบรรยายในหัวขอ “Thai 

Women in German Eyes:  
The Representation of Thai 
women in Contemporary 
German Writings” 

๒๖ ก.ค. ๕๔ 
เวลา ๑๔.๔๕-๑๕.๔๕ น. 

หอง ๔๐๑ อาคาร 
มหาจักรีสิรินธร  
คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย 

๓๕. อ. ผะอบ จึงแสงสถิตยพร 
อ. กิติยวดี ชาญประโคน 

วิทยากรใหความรูโครงการ
จักรยานเพื่อสุขภาพ “สุโขทัย” 

๒๘-๒๙ ก.ค. ๕๔ อุทยานประวัติศาสตร
สุโขทัย จ. สุโขทัย 

๓๖. ผศ. ดร. อับดุลเลาะ หนุมสุข วิทยากรรายการวิทยุรอมฎอน  
“เดือนกับวิทยุรัฐสภา” 
ในรายการวิถีคุณคาอิสลาม  
ของมูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลาม
แหงประเทศไทย 

๑ ส.ค.-๓๐ ส.ค. ๕๔ 
เวลา ๐๐.๐๑-๑.๐๐ น. 

สถานีวิทยุรัฐสภา  
คล่ืน FM ๘๗.๕ MHz  

๓๗. ผศ. ดร. จินดา ศรีรัตนสมบุญ วิทยากรบรรยายเรื่อง “หญิงไทย: 
วัตถุแหงความปรารถนา  
ในงานเขียนเยอรมันรวมสมัย” 

๑๗ ส.ค. ๕๔ 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 

หอง ๑๒๐๒  
คณะอักษรศาสตร 
ม. ศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร นครปฐม 

๓๘. อ. ปฐม  ตาคะนานันท วิทยากรอภิปรายในหัวขอเรื่อง  
“ลัทธิบริโภคนิยมในสังคม
สหรัฐอเมริกา” ในโครงการ 
“รัฐศาสตรเสวนาวิชาการ” 

๒๒ ส.ค. ๕๔ 
เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๕๐ น. 

อาคารอาทิตยอุไรรัตน 
(ตึก ๑) 

๓๙. ศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ วิทยากรดําเนินการอภิปราย 
ในการประชุมวิชาการ เรื่อง  
“ราชบัณฑิตปูชนียบุคคล  
ปราชญของแผนดิน ครั้งที่ ๔” 

๒๔ ส.ค. ๕๔ 
เวลา ๘.๓๐-๑๔.๓๐ น. 
(ดําเนินการอภิปราย  
เวลา ๙.๑๕-๑๒.๑๕) 

หองประชุม ๓๐๑-
๓๐๓ ชั้น ๓ 
ราชบัณฑิตยสถาน 

๔๐. Dr. Salifou Traore วิทยากรบรรยายทางวิชาการ
โครงการเพื่อการสัมมนาทาง
วิชาการของหลักสูตรศิลปศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
เพื่ออาชีพ 

๒๕ ส.ค. ๕๔ 
 

หองประชุม ๓  
อาคาร HS ๐๕ 

๔๑. ศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ วิทยากรผูดําเนินรายการ
บรรยายเรื่อง “นโยบายการ-
จัดการภาษาถิ่นในประเทศไทย” 
และผูดําเนินการอภิปรายเรื่อง 
“นโยบายภาษาเก่ียวกับกลุม
ชาติพันธุในมิติวัฒนธรรม” 

๒๙ ส.ค. ๕๔ 
๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ น. 

สภาวิจัยแหงชาต ิ 
สาขาปรัชญา 
สํานักงาน-
คณะกรรมการวิจัย-
แหงชาต ิ

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๖๗ 

ที่ ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง/สาขาวิชา ระยะเวลา สถานที ่
๔๒. ศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ วิทยากรผูดําเนินการอภิปราย

เรื่อง “ภาษาของคนรุนใหม 
ในสังคมไทยปจจุบัน” 

๓๐ ส.ค. ๕๔ 
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 

สภาวิจัยแหงชาต ิ
สาขาปรัชญา 
สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาต ิ

๔๓. ผศ. ดร. สวางวัน  
ไตรเจริญวิวัฒน 

วิทยากรนําเสนอผลงานวิจัย ๑๓ ก.ย. ๕๔ 
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 

หองบงกชรัตน B  
ชั้น ๒ โรงแรมรอยัล  
ริเวอร 

๔๔. ผศ. ดร. สวางวัน  
ไตรเจริญวิวัฒน 

วิทยากรในการประชุมหัวขอ  
“การแปลวรรณคดี” 

๒๒ ก.ย. ๕๔ 
เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ศูนยการแปลและลาม 
คณะศิลปศาสตร  
ม. มหิดล 

๔๕. Mr. Gonzalo Broto วิทยากรสอนภาษาสเปน 
ใหกับนักเรียนโรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษาตอเน่ือง 
ในปการศึกษา ๒๕๕๓ 

ทุกวันจันทร 
เวลา ๙.๔๐-๑๔.๐๐ น. 

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา 

 ผูบรรยายพิเศษ    
๔๖. ผศ. ทิพอุษา ศรีเพริศ อาจารยพิเศษวิชา HT๔๒๐ 

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม 
การบริการ ๒ 

ภาค ๒/๒๕๕๓  
วันพฤหัสบดี-วันศุกร 
เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

อาคาร A หอง ๔๐๔ 
อาคาร B หอง ๓๐๑ 
ม. รัตนบัณฑิต 

๔๗. Gonzalo Jose Broto 
Nogueraol 

อาจารยพิเศษวิชา ๒๒๓๓๐๓๒ 
ภาษาสเปน ๖ 

ภาค ๒/๒๕๕๓  
ทุกวันจันทร  
เวลา ๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. 

ภาควิชาภาษาตะวันตก 
คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย 

๔๘. อ. ดร. สรต ีปรีชาปญญากุล อาจารยบรรยายพิเศษในวิชา  
CA๑๐๕ พัฒนาทักษะการอาน
และการเขียน ใหแกนักศึกษา 
ชั้นปที่ ๑ ในภาคปลาย  
ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

๑ พ.ย. ๕๓-๑๙ ก.พ. ๕๔  ม. หอการคาไทย 

๔๙. อ. พรทิพย วนรัฐิกาล อาจารยพิเศษ วิชา ๐๘๐๑๗๖ 
Language and Communication 

๒ พ.ย. ๕๓-๑๕ ก.พ. ๕๔ หอง ศร. ๓๒๐๓-๐๔ 
อาคารศูนยรวม ๓ 
ม. ศิลปากร 

๕๐. ผศ. ดร. อาจรณ  เชษฐสุมน อาจารยพิเศษบรรยายวิชา  
รซ. ๓๖๖ ภาษารัสเซียสําหรับ
ธุรกิจ ๑ (RS ๓๖๖) 
 
 

๘ พ.ย. ๕๓-๒๖ ก.พ. ๕๔ 
บรรยายทุกวันพุธ  
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ม. ธรรมศาสตร  
ศูนยรังสิต 

 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๖๘ 

ที่ ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง/สาขาวิชา ระยะเวลา สถานที ่
๕๑. ผศ. ดร. สมภักดิ์  จันทรสุกรี อาจารยพิเศษประจําภาคเรียน 

ที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๓  
บรรยายวิชา รซ. ๓๖๗  
ภาษารัสเซียเพื่อธุรกิจการบริการ 
(RS๓๖๗) 

๘ พ.ย. ๕๓-๒๖ ก.พ. ๕๔ 
บรรยายทุกวันพุธ 
เวลา ๙.๓๐-๑๒.๓๐ น. 

ม. ธรรมศาสตร  
ศูนยรังสิต 

๕๒. ผศ. ดร. อับดุลเลาะ หนุมสุข บรรยายพิเศษเก่ียวกับศาสนา 
และการศึกษาในงานการกุศล 
เพื่อหารายไดสรางอาคารเรียน
หลังใหม 

๑๒ ธ.ค. ๕๓ 
เวลา ๑๗.๐๐ น.  
เปนตนไป 

โรงเรียนสะและนอย-
อุปถัมภ กรุงเทพฯ 

๕๓. Mr. Antoine CARQUIN อาจารยพิเศษในวิชาการฟง 
และการพูด ๑ 

๕ ม.ค. ๕๔ 
เวลา ๑๕.๐๐-๑๘.๐๐ น.
และ ๑๒ ม.ค. ๕๔ 
เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

หอง ๓-๒๑๓  
และ ๓-๒๐๔A 

๕๔. ผศ. ดร. อาจรณ เชษฐสุมน อาจารยพิเศษบรรยายวิชา  
รซ. ๓๖๖ ภาษารัสเซียสําหรับ
ธุรกิจ ๑ (RS๓๖๖) 

๒๘ มี.ค.-๑๓ พ.ค. ๕๔ 
บรรยายทกุวันพฤหัสบดี 
ศุกร และเสาร 
เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
 

ม. ธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต 

๕๕. ผศ. ดร. อับดุลเลา หนุมสุข อาจารยพิเศษวิชา ๓๗๐๐๔๑๑ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ในการผลิตและการบริการ 
อาหารฮาลาล 

ภาค ๑ ปการศึกษา 
๒๕๕๔ 

คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย 

๕๖. อ. พรทิพย วนรัฐิกาล อาจารยพิเศษวิชา ๐๘๑ ๑๐๑ 
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

๒ มิ.ย.-๑๕ ก.ย. ๕๔ 
ทุกวันพฤหัสบดี  
เวลา ๘.๓๐-๑๑.๑๐ น. 

หอง ศร. ๓๑๐๔  
อาคารศูนยรวม ๓  
ม. ศิลปากร 

๕๗. ผศ. ดร. อาจรณ เชษฐสุมน อาจารยพิเศษวิชา รศ. ๓๖๑  
การเขียนทางธุรกิจภาษารัสเซีย 
(RU ๓๖๑) 

๑๓ มิ.ย. ๕๔-๑ ต.ค. ๕๔
บรรยายทุกวันจันทร 
เวลา ๙.๓๐-๑๒.๓๐ น. 

ม. ธรรมศาสตร  
ศูนยรังสิต 

๕๘. ผศ. ดร. อาจรณ เชษฐสุมน อาจารยพิเศษวิชา รซ. ๓๑๑  
ภาษารัสเซีย ๕ (RS ๓๑๑)  
กลุม ๑ 

๑๓ มิ.ย. ๕๔-๑ ต.ค. ๕๔
บรรยายทุกวันจันทร 
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ม. ธรรมศาสตร  
ศูนยรังสิต 

๕๙. อ. ดร. ธนกร แกววิภาส อาจารยพิเศษวิชา GM ๒๕๑ 
Basic Knowledge on 
Germany 

๒๔ มิ.ย. ๕๔  
และ ๑,๘ ก.ค. ๕๔ 
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๒๐ น. 

หอง ๒๔๕ ชั้น ๔ 
อาคาร ๒  
คณะมนุษยศาสตร 
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๖๙ 

ที่ ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง/สาขาวิชา ระยะเวลา สถานที ่
 กรรมการ    
๖๐. รศ. ทวีศักดิ์ ปนทอง กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ในคณะอํานวยการโรงพิมพ  
ม. อุบลราชธานี 

ป ๒๕๕๔  ม. อุบลราชธานี 
จ. อุบลราชธานี 

๖๑. รศ. พรพรรณ จันทโรนานนท อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
เฉพาะกิจเก่ียวกับการประเมินผล
งานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่
ของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ป ๒๕๕๔ สํานักงาน ก.ค.ศ. 
กระทรวงศึกษาธิการ 
กรุงเทพฯ 

๖๒. อ. จเลิศ  เจษฎาวัลย คณะกรรมการอํานวยการ  
ฝายบรรพชิต ฝายคฤหัสถ  
และคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการหนวยแพทย
พระราชทานเคล่ือนที่สําหรับ
พระภิกษุ สามเณร ในพระบรม
ราชูปถัมภฯ 

ประชมุ ๖ ต.ค. ๕๓ 
เวลา ๙.๐๐ น. 

หองประชุม ชั้น ๓ 
อาคารมหาเจษฎา-
บดินทร  
วัดยานนาวา กรุงเทพฯ

๖๓. รศ. ดร. สุธาวดี หนุนภักดี คณะกรรมการกํากับมาตรฐาน
วิชาการ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
ครั้งที ่๑/๒๕๕๓ เพื่อพิจารณา 
ตัดเกรดประจําภาคการศึกษา 
ที่ ๑/๒๕๕๓ 

ประชุม ๒๖ ต.ค. ๕๓ 
เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

หองประชุม 
คณะศิลปศาสตร 
อาคารอุไรรัตน 
ม. รังสิต 

๖๔. รศ. ณภาจรี นาควัชระ คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร
โรงเรียนนอกระบบ เพื่อพิจารณา
หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ 
สําหรับเด็ก ระดับที่ ๑-๓  
รวม ๓ หลักสูตร 

๑ ธ.ค. ๕๓ 
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

หองประชุม 
สํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษานอกระบบ 
ชั้น ๒ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๖๕. รศ. พรพรรณ จันทโรนานนท กรรมการตัดสินการประกวด 
แสดงละครภาษาจีน ในกิจกรรม 
“มหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ ๔” 

๑๔ ม.ค. ๕๔ 
เวลา ๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. 

หองประชุม (๑-๓๐๑) 
อาคารอาทิตย 
อุไรรัตน ม. รังสิต 
 

๖๖. ผศ. ณฐมน ศรีแกนจันทร คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การโฆษณา และสาขาวิชา 
การประชาสัมพันธ 
 

ประชุม ๑๙ ม.ค. ๕๔ 
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

หองประชุม ชั้น ๗ 
อาคาร ๓๐ ปศรีปทุม 
ม. ศรีปทุม 

 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๗๐ 

ที่ ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง/สาขาวิชา ระยะเวลา สถานที ่
๖๗. ศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ 

 
ประธานกลุมหนังสือนวนิยาย 
ในคณะกรรมการพิจารณา 
ตัดสินการประกวดหนังสือดีเดน
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔  
ของสํานักงานคณะกรรมการ-
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒๐ ม.ค. ๓, ๑๐, ๑๗, 
๒๒, ๒๕ ก.พ.  
และ ๓ มี.ค. ๕๔ 
เวลา ๙.๓๐-๑๔.๓๐ น. 

หองประชุม
สุพรรณิการ ชั้น ๒ 
ศูนยฝกการปฏิบัติการ
โรงแรมสวนสุนันทา 
ม. ราชภัฏสวนสุนันทา 

๖๘. รศ. ทวีศักดิ์ ปนทอง กรรมการกลุมหนังสือรวมเรื่องส้ัน
ในคณะกรรมการพิจารณา 
ตัดสินการประกวดหนังสือดีเดน
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔  
ของสํานักงานคณะกรรมการ-
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒๐ ม.ค. ๓, ๑๐, ๑๗, 
๒๒, ๒๕ ก.พ.  
และ ๓ มี.ค. ๕๔ 
เวลา ๙.๓๐-๑๔.๓๐ น. 

หองประชุม
สุพรรณิการ ชั้น ๒ 
ศูนยฝกการปฏิบัติการ
โรงแรมสวนสุนันทา 
ม. ราชภัฏสวนสุนันทา 

๖๙. ศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ คณะกรรมการกํากับมาตรฐาน
วิชาการสาขาวิชาภาษาไทย 

ประชุม ๗ ก.พ. ๕๔ 
เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

หองประชมุ 
คณะศิลปศาสตร  
ม. พายัพ 

๗๐. รศ. ทวีศักดิ์ ปนทอง คณะกรรมการอํานวยการ 
โรงพิมพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประเภท
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

๒๘ มี.ค. ๕๔  
เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

หองประชุม 
พิบูลมังสาหาร ชั้น ๓ 
ตึกอธิการบด ี 
(หลังใหม) 

๗๑. ศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ คณะกรรมการสรรหา 
และคัดเลือกปูชนียบุคคลดาน
ภาษาไทย ผูใชภาษาไทยดีเดน 
และภาษาถิ่นดีเดน ๒๕๕๔ 

ประชุม ๗ มิ. ย.  
และ ๑๙ มิ.ย. ๕๔ 
 

หองประชุม ชั้น ๒ 
กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

๗๒. ผศ. สุภาณี นิตยเสมอ ประธานคณะกรรมการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาของ 
คณะนิเทศศาสตร 

๒๑ มิ.ย. ๕๔ 
เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

คณะนิเทศศาสตร 
ม. หัวเฉียวเฉลิม 
พระเกียรต ิ

๗๓. Mrs. Thuza Nwe กรรมการในคณะกรรมการจัดทํา
หลักเกณฑการทับศัพทภาษาพมา
ของราชบัณฑิตยสถาน 

ประชุมทุกวันพุธสัปดาห 
ที่ ๒ และ ๔ ของเดือน 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.  
เริ่ม ๒๒ มิ.ย. ๕๔ 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.  

หองประชุม ๓๐๒  
ชั้น ๓ 
ราชบัณฑิตยสถาน 

๗๔. อ. ดร. วันเพ็ญ วอกลาง คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๓  

๘ ก.ค. ๕๔ 
เวลา ๙.๓๐-๑๓.๐๐ น. 

คณะภาษา- 
และการส่ือสาร 
สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร 
 

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๗๑ 

ที่ ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง/สาขาวิชา ระยะเวลา สถานที ่
๗๕. รศ. วิโรจ นาคชาตรี ประธานในการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
๑๙-๒๐ ก.ค. ๕๔ 
เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

คณะมนุษยศาสตร  
ม. กรุงเทพ 
วิทยาเขตกลวยนํ้าไท 

๗๖. ผศ. ดร. บุญชาล ทองประยูร รองประธานในการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

๒๕-๒๖ ก.ค. ๕๔ 
เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

คณะนิเทศศาสตร 
ม. กรุงเทพ 
วิทยาเขตรังสิต 

๗๗. ศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรม
ศัพทวรรณกรรมของ
ราชบัณฑิตยสถาน 

เริ่ม ๑๑ ส.ค. ๕๔ 
ทุกวันพฤหัสบดีที่ ๑, ๒ 
และ ๔ ของเดือน 
เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. 
พฤหัสบดีที่ ๓ ของเดือน 
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

หองประชุม ๓๐๕  
ชั้น ๓
ราชบัณฑิตยสถาน 

๗๘. อ. ดร. โอฬาร พฤติศรัณยนนท คณะกรรมการตัดสิน
ความสามารถดานการใชภาษา
สเปนของนักเรียน ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๔ 

๒๖ ส.ค. ๕๔ 
เวลา ๘.๓๐-๑๑.๑๐ น. 

โรงเรียนมัธยม 
นาคนาวาอุปถัมภ 

๗๙. ผศ. เดมีย  ระเบียบโลก  
Mr. Antoine CARQUIN 

คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน
เน่ืองในกิจกรรม Viva le 
français ชื่อ Symphomic des 
arts à RS U” 

๒ ก.ย. ๕๔ 
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

หอง ๑-๓๐๑  
อาคารอาทิตย อุไรรัตน
 

 ลาม    
๘๐. อ. พัชรภี ฐาปโนสถ ลามภาษารัสเซียใหแกจําเลยที่ ๒ 

ในคดีอาญาหมายเลขดําที่  
อ. ๒๕๒๖/๒๕๕๒  

๖ และ ๑๕ ต.ค. ๕๓ 
เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  

สํานักงานศาลยุติธรรม 
กรุงเทพฯ 

 ผูทรงคุณวุฒ ิ    
๘๑. รศ. ดร. พรพรรณ  

จันทโรนานนท 
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษ (ราง) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน  

ปการศึกษา ๒๕๕๔ ม. ทักษิณ 

๘๒. อ. ดร. ศศ ิอินโกสุม ผูทรงคุณวุฒิอานบทความ
วารสารวิชาการ เรื่อง 
“Historical Narratives of  
King Naresuan the Great: 
Narrative Techniques and 
Image Creation” 
 

ป ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร 
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 

 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๗๒ 

ที่ ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง/สาขาวิชา ระยะเวลา สถานที ่
๘๓. ศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ ผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย  

ป ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร 
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 

๘๔. รศ. พรพรรณ จันทโรนานนท ผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ... 

ป ๒๕๕๔ ม. ทักษิณ จ. สงขลา 

๘๕. ศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
กํากับมาตรฐานวิชาการสาขาวิชา
ภาษาไทย 

ป ๒๕๕๔ หองประชุม 
คณะศิลปศาสตร  
ม. พายัพ จ. เชียงใหม 

๘๖. รศ. นงนภัส ตาปสนันทน ผูทรงคุณวุฒิในการวิพากย
หลักสูตร โครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาฝรัง่เศสธุรกิจ 

๒๑ ต.ค. ๕๓ 
เวลา ๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. 

ม. ราชภัฏจันทรเกษม 

 วิทยานิพนธ    
๘๗. ผศ. ดร. อับดุลเลาะ หนุมสุข กรรมการสอบวิทยานิพนธของ

นายนิพล แสงศร ีหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
อิสลามศึกษา 

๑๔ พ.ย. ๕๓ 
เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

หองประชุม ชั้น ๒ 
ภาควิชาอิสลามศึกษา 
ม. สงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี 

๘๘. ผศ. ดร. อับดุลเลาะ หนุมสุข กรรมการสอบเคาโครง
วิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษา 
การตั้งชื่อของชาวไทยมุสลิม: 
กรณีศึกษาที่ชุมชนมัสยิดตนสน 
เขตบางกอกใหญ 
กรุงเทพมหานคร”  
ของนายทนงศักดิ์ เจริญราษฎร 

๘ ธ.ค. ๕๓ 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

หองประชุม ศศ. ๓๐๗ 
ตึกคณะศิลปศาสตร 
ม. ธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร 

๘๙. รศ. ดร. อุษา กรทับทิม กรรมการสอบวิทยานิพนธ เรื่อง 
“โลกทัศนเก่ียวกับตะวันออก 
ในวรรณกรรมเชิงอัตชีวประวัติ
ของอาเมลี นอตอม เรื่อง  
Le Sabotage amoureux, 
Stupeur et tremblements, 
Métaphysique des tubes, 
Biographie de la faim  
และ Ni d’ Ève ni d’ Adam” 
ของนายสถาพร เผือกมุย 

๒๗ ม.ค. ๕๔ 
เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

หอง ศศ. ๗๐๔  
ตึกคณะศิลปศาสตร  
ม. ธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๗๓ 

ที่ ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง/สาขาวิชา ระยะเวลา สถานที ่
๙๐. ผศ. ดร. อับดุลเลาะ หนุมสุข กรรมการสอบวิทยานิพนธ  

เรื่อง “การศึกษาการตั้งชื่อของ
ชาวไทยมุสลิม ชุมชนมัสยิดตนสน 
เขตบางกอกใหญ 
กรุงเทพมหานคร”  
ของนายวาริด เจริญราษฎร 

๒๘ เม.ย. ๕๔ 
เวลา ๙.๓๐-๑๒.๓๐ น. 

หองประชุม ศศ. ๓๐๒ 
ตึกคณะศิลปศาสตร 
ม. ธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร 

๙๑. อ. ดร. โอฬาร พฤติศรัณยนนท กรรมการตัดสินความสามารถ 
การใชภาษาสเปนของนักเรียน 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔  
ในงานเทศกาลภาษาสเปน 

๒๖ ส.ค. ๕๔ 
เวลา ๘.๓๐-๑๑.๑๐ น. 

โรงเรียนมัธยมนาค
นาวาอุปถัมภ 

 อื่น ๆ    
๙๒. อ. ดร. นรเศรษฐ แกววิภาส รวมจัดทําหนังสือเฉลิมฉลอง

ครบรอบ ๑๕๐ ปความสัมพันธ
ระหวางไทยกับเยอรมัน  
โดยใหจัดพิมพแลวเสร็จ 
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔  
ของสํานักงานผูชวยทูตฝายทหาร 
สถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงเบอรลิน สหพันธ-
สาธารณรัฐเยอรมนี 

ก.พ.-มิ.ย. ๕๔ - 

๙๓. ศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ เขารวมปรับปรุงชุดวิชาวรรณคดี
ไทย  

ภาค ๑ ปการศึกษา 
๒๕๕๔ 

สาขาวิชาศิลปศาสตร 
ม. สุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 
 
 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๗๔ 

การลาศกึษาตอภายในประเทศ 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน เดือน ป สถาบัน 
ที่ไปศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ทุน 

๑. อ. ดร. ศศ ิอินทโกสุม - - - เพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการ 

- 

๒. ผศ. จินดา ศรีรัตนสมบุญ สาขาวิชาวรรณคดี
และวรรณคดี
เปรียบเทียบ 
(ภาษาเยอรมัน) 

๑ ต.ค. ๕๓- 
๑๓ พ.ค. ๕๔ 

คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ปริญญาเอก 
 

 

๓. ผศ. วรัตธนันท รักษวิเชียร - ๑ มิ.ย. ๕๔- 
๓๑ พ.ค. ๕๕ 

- เพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการ 

- 

๔. อ. กิติยวดี ชาญประโคน สาขาไทยศึกษา ๑ มิ.ย. ๕๔- 
๓๑ พ.ค. ๕๗ 

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
ม. บูรพา 

ปริญญาเอก - 

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๗๕ 

การลาศกึษาตอตางประเทศ 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน เดือน ป สถาบัน 
ที่ไปศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ทุน 

๑. อ. ไพรริน สิมมา สาขา “หัวขอเก่ียวกับ
ภาษาสเปน ภาษาศาสตร
สังคม และการวิจารณ
ขอความภาษาสเปน 
ในบรบิททาง
ประวัติศาสตรและภาษา
และวรรณคดี” 

๑ ต.ค. ๕๓- 
๓๐ ก.ย. ๕๔ 

ม. ซาลามังกา 
ประเทศสเปน 

ปริญญาเอก 
 

ทุนองคกร 
ความรวมมือ
ระหวาง
ประเทศแหง-
ราชอาณาจักร
สเปน (AECID)  
(ทุนประเภท 
๒) 

๒. อ. พัชรินทร ชัยวรรณ สาขาวิชาการสอน
ภาษาเยอรมันในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 
และภาษาที่สอง 

๑ ต.ค. ๕๓- 
๒๑ เม.ย. ๕๖ 

University 
Kassel 
ประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐ
เยอรมัน 

ปริญญาเอก 
 

ทุน มร. สมทบ 
(ทุนประเภท 
๒) 
และทุนสวนตัว 

๓. ผศ. สวางวัน  
ไตรเจริญวิวัฒน 

สาขาวิชาภาษาสเปน ๒๐ ต.ค. ๕๓- 
๑๙ ต.ค. ๕๔ 

Universidad de 
Alicante 
ราชอาณาจักร
สเปน 

ปริญญาเอก 
 

ทุนสํานักงาน
คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
และทุนสวนตัว 

๔. อ. นพธร  
ปจจัยคุณธรรม 

สาขาอุดมศึกษา ๑ ต.ค. ๕๓- 
๓๑ ก.ค. ๕๔ 

ม. ครูหวาตง  
ประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

ปริญญาเอก 
 

ทุนเทศบาล
นครเซ่ียงไฮ  
(ทุนประเภท 
๒) 

 
 

 
 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๗๖ 

รายช่ือคณะกรรมการชุดตาง ๆ ประจําคณะมนษุยศาสตร 
 
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร 

๑. คณบดีคณะมนุษยศาสตร ประธานกรรมการ 
๒. รองคณบดีฯ ฝายบรหิาร รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร กรรมการ 
๔. หัวหนาภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก กรรมการ 
๕. หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร กรรมการ 
๖. หัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร กรรมการ 
๗. หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก กรรมการ 
๘. หัวหนาภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๙. หัวหนาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กรรมการ 

๑๐. หัวหนาภาควิชาสื่อสารมวลชน กรรมการ 
๑๑. หัวหนาสาํนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร เลขานุการ 
๑๒. รองคณบดีฯ ฝายนโยบายและแผน ผูชวยเลขานุการ 
๑๓. รองคณบดีฯ ฝายวิชาการและวิจัย ผูเขารวมประชุม 
๑๔. รองคณบดีฯ ฝายกิจการนักศึกษา ผูเขารวมประชุม 
๑๕. ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา ผูเขารวมประชุม 

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๗๗ 

คําสั่งคณะมนุษยศาสตร 
ท่ี ๔๔/๒๕๕๔ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะมนุษยศาสตร 
 

๑. รองศาสตราจารยพัชรี  พลาวงศ ที่ปรกึษา 
๒. รองศาสตราจารยศิริพร  วีระโชติ ที่ปรกึษา 
๓. ผูชวยศาสตราจารยปานทพิย  ศุภนคร ที่ปรกึษา 
๔. รองคณบดีฯ ฝายวิชาการและวิจัย ประธานกรรมการ 
๕. รองศาสตราจารยอจัฉรา  ไลสัตรูไกล รองประธานกรรมการ 
๖. รองศาสตราจารยนงเยาว  ชาญณรงค รองประธานกรรมการ 
๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจรณ  เชษฐสุมน กรรมการ 
๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประภาส  พาวินันท กรรมการ 
๙. ผูชวยศาสตราจารย พันโทวิโรจน  ผดุงสุนทรารักษ กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยคนึงนิตย  จันทรุัตน กรรมการ 
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยไม  สงวนกลุ กรรมการ 
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยอุดมพร  ช้ันไพบูลย กรรมการ 
๑๓. อาจารยชุติมา  ผิวเรืองนนท กรรมการ 
๑๔. อาจารยจีรพล  เกตุจมุพล กรรมการ 
๑๕. หัวหนาสาํนักงานเลขานุการคณะ กรรมการ 
๑๖. นางกรรณิการ  บูรศิริรกัษ กรรมการและเลขานุการ 
๑๗. นางสกลุสริ ิ สรสิร ิ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๘. นางสาวประพิศ  เทพเฉลิม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 สั่ง ณ วันที ่๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

(รองศาสตราจารยทวีศักด์ิ  ปนทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๗๘ 

คําสั่งคณะมนุษยศาสตร 
ท่ี ๔๗/๒๕๕๔ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการวิจัย คณะมนุษยศาสตร 
 

๑. รองศาสตราจารย ดร. ดํารงค  ฐานดี ที่ปรกึษา 
๒. รองศาสตราจารย ดร. อจัฉรา  เพงพานิช ที่ปรกึษา 
๓. อาจารย ดร. สุวิมล  อังควานิช ที่ปรกึษา 
๔. รองคณบดีฯ ฝายวิชาการและวิจัย ประธานกรรมการ 
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อับดุลเลาะ  หนุมสุข รองประธานกรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย ดร. วิไลลกัษณ  สุวจิตานนท รองประธานกรรมการ 
๗. รองศาสตราจารยวิโรจ  นาคชาตร ี กรรมการ 
๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประภาวดี  กุศลรอด กรรมการ 
๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สาลินี  อันตรเสน กรรมการ 

๑๐. อาจารยนภสมน  นิจรันดร กรรมการ 
๑๑. อาจารยปฐม  ตาคะนานันท กรรมการ 
๑๒. อาจารยศิรงิาม  แผลงชีพ กรรมการ 
๑๓. หัวหนาสาํนักงานเลขานุการคณะ กรรมการ 
๑๔. นางกรรณิการ  บูรศิริรกัษ กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสกลุสริ ิ สรสิร ิ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๖. นางสาวประพิศ  เทพเฉลิม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 สั่ง ณ วันที ่๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

(รองศาสตราจารยทวีศักด์ิ  ปนทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

 
 
 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๗๙ 

 คําสั่งคณะมนุษยศาสตร 
ท่ี ๑๐๐/๒๕๕๔ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร 
 

๑. รองคณบดีฯ ฝายนโยบายและแผน ประธานกรรมการ 
๒. รองคณบดีฯ ฝายบรหิาร รองประธานกรรมการ 
๓. รองคณบดีฯ ฝายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
๔. รองคณบดีฯ ฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๕. รองคณบดีฯ ฝายสวัสดิการ กรรมการ 
๖. ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร กรรมการ 
๗. หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร กรรมการ 
๘. หัวหนาภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก กรรมการ 
๙. หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร กรรมการ 

๑๐. หัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร กรรมการ 
๑๑. หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก กรรมการ 
๑๒. หัวหนาภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๑๓. หัวหนาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กรรมการ 
๑๔. หัวหนาภาควิชาสื่อสารมวลชน กรรมการ 
๑๕. ประธานกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
๑๖. หัวหนาสาํนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร กรรมการ 
๑๗. หัวหนางานบรหิารและธุรการ กรรมการ 
๑๘. หัวหนางานคลงัและพัสดุ กรรมการ 
๑๙. หัวหนางานบริการการศึกษา กรรมการ 
๒๐. หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
๒๑. อาจารยพรศักด์ิ  ธนพัฒนพงศ กรรมการ 
๒๒. นายธนายุทธ  เลี้ยงรักษา กรรมการ 
๒๓. หัวหนางานนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
๒๔. นางชนัญชิตา  ปรีดีสนิท กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 สั่ง ณ วันที ่๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
(รองศาสตราจารยทวีศักด์ิ  ปนทอง) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๘๐ 

คําส่ังคณะมนุษยศาสตร 
ที่ ๕๐/๒๕๕๔ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร 
 

๑. รองคณบดีฯ ฝายกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยสุภาณี  นิตยเสมอ รองประธานกรรมการ 
๓. รองศาสตราจารยนอมนิจ  วงศสุทธิธรรม รองประธานกรรมการ 
๔. รองศาสตราจารยเสาวภาคย  วรลัคนากุล กรรมการ 
๕. อาจารย ดร. โอฬาร  พฤติศรัณยนนท กรรมการ 
๖. อาจารยผะอบ จึงแสงสถิตยพร กรรมการ 
๗. ผูชวยศาสตราจารยเบญจาภา  เจนการ กรรมการ 
๘. อาจารยพัชร ี ศรีสังข กรรมการ 
๙. อาจารยตรีนุช  พลางกูร กรรมการ 

๑๐. นางกรรณิการ  บูรศิริรักษ กรรมการ 
๑๑. นางยุพดี  ภิญโญ กรรมการ 
๑๒. นายสมชาย  อรัญอนันตชัย กรรมการ 
๑๓. นางรสริน  สกุลโรจประวัต ิ กรรมการ 
๑๔. นายเจริญ  ศิริพันธ กรรมการ 
๑๕. นางสาววรรณวิสาข  พลขยัน กรรมการ 
๑๖. นางสาวนิราพร  บุดดา กรรมการ 
๑๗. นายจิโรจ  โคตะนนท กรรมการ 
๑๘. ประธานชมรมภาษาไทย/หรือผูแทน กรรมการ 
๑๙. ประธานชมรมภาษาจีน/หรือผูแทน กรรมการ 
๒๐. ประธานชมรมภาษาตะวันตก/หรือผูแทน กรรมการ 
๒๑. ประธานชมรมประวัติศาสตร/หรือผูแทน กรรมการ 
๒๒. ประธานชมรมบรรณารักษศาสตร/หรือผูแทน กรรมการ 
๒๓. ประธานชมรมภาษาอังกฤษฯ/หรือผูแทน กรรมการ 
๒๔. ประธานชมรมสังคมวิทยาฯ/หรือผูแทน กรรมการ 
๒๕. ประธานชมรมส่ือสารมวลชน/หรือผูแทน กรรมการ 
๒๖. ประธานชมรมนักศึกษาภาคพิเศษ/หรือผูแทน กรรมการ 
๒๗. ประธานกลุมนักศึกษาภาควิชาปรัชญา/ผูแทน กรรมการ 
๒๘. นางสาวนิตยา  ชอบชื่นสุข กรรมการและเลขานุการ 
๒๙. นางดวงพร  พิทักษธรรม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 ส่ัง ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
(รองศาสตราจารยทวีศักดิ ์ ปนทอง) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๘๑ 

คําสั่งคณะมนุษยศาสตร 
ท่ี ๕๙/๒๕๕๔ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการสวัสดิการ คณะมนุษยศาสตร 
 

๑. อาจารยเศวรัตน  วนาสุขพันธ ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารยศุภรัศมิ์  ฐิติกุลเจริญ รองประธานกรรมการ 
๓. รองศาสตราจารยศิรกิันยา  นาคะวิสุทธ์ิ รองประธานกรรมการ 
๔. รองศาสตราจารยจันทรเพ็ญ  อมรเลิศวิทย รองประธานกรรมการ 
๕. ผูชวยศาสตราจารยวันดี  ชวดนุช รองประธานกรรมการ 
๖. อาจารยนันทพร  พุมมณี กรรมการ 
๗. นางพิมลสริ ิ เลิศธนาไพจิตร กรรมการ 
๘. นางชูจิตร  สมศร ี กรรมการ 
๙. นางจารพีร  สวางเนตรนิล กรรมการ 

๑๐. นางสมพร วงษสันต กรรมการ 
๑๑. นางรุงทิวา  ออกลกจิ กรรมการ 
๑๒. นายเอนก  ใจกุย กรรมการ 
๑๓. นายสุรชัย  ไพรินทร กรรมการ 
๑๔. นางสาวเค็ตธิริยา  แหวนเงิน กรรมการ 
๑๕. นางสาวสกุญัญา  ไพรินทร กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นางสาวชลพรรษ  ลิ้นบาง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๗. นางสาวดาราวรรณ  ลอมเสถียร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 สั่ง ณ วันที ่๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

(รองศาสตราจารยทวีศักด์ิ  ปนทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

 
 
 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๘๒ 

คําส่ังคณะมนุษยศาสตร 
ที่ ๑๐๔/๒๕๕๔ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร 
 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจรณ  เชษฐสุมน ที่ปรึกษา 
๒. รองศาสตราจารยวาริศา  พลายบัว ที่ปรึกษา 
๓. คณบดีคณะมนุษยศาสตร ประธานกรรมการ 
๔. รองคณบดีฯ ฝายนโยบายและแผน รองประธานกรรมการ 
๕. รองคณบดีฯ ฝายบริหาร กรรมการ 
๖. รองคณบดีฯ ฝายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
๗. รองคณบดีฯ ฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๘. รองคณบดีฯ ฝายสวัสดิการ กรรมการ 
๙. ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร กรรมการ 

๑๐. หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร กรรมการ 
๑๑. หัวหนาภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก กรรมการ 
๑๒. หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร กรรมการ 
๑๓. หัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร กรรมการ 
๑๔. หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก กรรมการ 
๑๕. หัวหนาภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๑๖. หัวหนาภาควิชาสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา กรรมการ 
๑๗. หัวหนาภาควิชาสื่อสารมวลชน กรรมการ 
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยสุภาณี  นิตยเสมอ กรรมการ 
๑๙. อาจารย ดร. ธนกร  แกววิภาส กรรมการ 
๒๐. อาจารยอุบลศรี  เสนาะรักษ กรรมการ 
๒๑. อาจารยพัชรี  ศรีสังข กรรมการ 
๒๒. อาจารยประเสริฐ  เย็นประสิทธิ ์ กรรมการ 
๒๓. อาจารยประสงค กิตตินันทชยั กรรมการ 
๒๔. อาจารยปฐม  ตาคะนานันท กรรมการ 
๒๕. อาจารยพรชิตา  อุปถัมภ กรรมการ 
๒๖. หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร กรรมการ 
๒๗. หัวหนางานบริหารและธุรการ กรรมการ 
๒๘. หัวหนางานคลังและพัสด ุ กรรมการ 
๒๙. หัวหนางานบริการการศึกษา กรรมการ 
๓๐. หัวหนางานนโยบายและแผน กรรมการ 
๓๑. หัวหนาศูนยสารสนเทศ กรรมการ 
๓๒. หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
๓๓. นางสาวนันทิชา  รอดไทย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๓๔. นางสาวกนกพร  ภูสุวรรณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
  สั่ง ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
(รองศาสตราจารยทวศีักดิ์  ปนทอง) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๘๓ 

คําสั่งคณะมนุษยศาสตร 
ท่ี ๔๙/๒๕๕๔ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการศูนยสงเสริมการแปล คณะมนุษยศาสตร 
 

๑. รองศาสตราจารย ดร. ธัญญรัตน  ปาณะกุล ที่ปรกึษา 
๒. รองศาสตราจารย ดร. พรพรรณ  จันทโรนานนท ที่ปรกึษา 
๓. รองศาสตราจารยรมณี  กอวัฒนา ที่ปรกึษา 
๔. รองศาสตราจารยเยาวลักษณ  ธันธนาพรชัย ที่ปรกึษา 
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พจนี  ศิริอักษรสาสน ที่ปรกึษา 
๖. รองคณบดีฯ ฝายวิชาการและวิจัย ประธานกรรมการ 
๗. อาจารย ดร. ฐิติรัตน  ภูกาญจน รองประธานกรรมการ 
๘. อาจารยเศวรัตน  วนาสขุพันธ รองประธานกรรมการ 
๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมภักด์ิ  จันทรสุกร ี กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยเดมีย  ระเบียบโลก กรรมการ 
๑๑. อาจารย ดร. โอฬาร  พฤติศรัญยานนท กรรมการ 
๑๒. อาจารยจิณหนิภา  ทาสุคนธ กรรมการ 
๑๓. อาจารยพัชรี  ศรีสังข กรรมการ 
๑๔. อาจารยประเสริฐ  เย็นประสทิธ์ิ กรรมการ 
๑๕. อาจารยพฒันเดช  กอวัฒนา กรรมการ 
๑๖. นางสาวสกุญัญา  ไพรินทร กรรมการและเหรญัญกิ 
๑๗. นางสุธารัตน  พลอยเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. นายสรุนิทร  มากอสุาห กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๙. นางสาวสุพาภรณ  แสนใจ ผูชวยเลขานุการ 
๒๐. นางรักชนก  ประดับศิลป ผูชวยเลขานุการ 

 
 สั่ง ณ วันที ่๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

(รองศาสตราจารยทวีศักด์ิ  ปนทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๘๔ 

คําส่ังคณะมนุษยศาสตร 
ที่ ๑๗/๒๕๕๔ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการศูนยศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร 
 
 

๑. คณบดีคณะมนุษยศาสตร ประธานกรรมการ 
๒. รองคณบดีฯ ฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 
๓. รองคณบดีฯ ฝายสวัสดิการ รองประธานกรรมการ 
๔. รองศาสตราจารยศฤงคาร  พันธุพงศ กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย ดร. ฉัจฉรา  เพงพานิช กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย ดร. สุธาวดี  หนุนภักดี กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารยนงเยาว  ชาญณรงค กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารยสุภัทรา วันทายนต กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารยอรพินท  ปานนาค กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อับดุลเลาะ  หนุมสุข กรรมการ 
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยชเอิญศร ีอิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ 
๑๒. ผูชวยศาสตราจารย พันโทวิโรจน  ผดุงสุนทรารักษ กรรมการ 
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยอังธิดา  ลิมปปทมปาณี กรรมการ 
๑๔. อาจารย ดร. วันเพ็ญ  วอกลาง กรรมการ 
๑๕. อาจารยสุภาวด ี เจริญเศรษฐมห กรรมการ 
๑๖. อาจารย ดร. สรต ีปรีชาปญญากุล กรรมการ 
๑๗. อาจารยพัฒนเดช กอวัฒนา กรรมการ 
๑๘. อาจารยกิติยวด ี ชาญประโคน กรรมการ 
๑๙. อาจารยประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ กรรมการ 
๒๐. อาจารยนันทพร  พุมมณี กรรมการ 
๒๑. อาจารยตรีนุช  พลางกูร กรรมการ 
๒๒. อาจารยศิริงาม  แผลงชีพ กรรมการ 
๒๓. อาจารยพรชิตา  อุปถัมภ กรรมการ 
๒๔. หัวหนางานคลังและพัสดุ กรรมการและเหรัญญิก 
๒๕. นางสาวสุกัญญา  ไพรินทร กรรมการและผูชวยเหรัญญิก 
๒๖. หัวหนางานบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
๒๗. นางสุธารัตน  พลอยเจริญ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒๘. นางประภาพรรณ  ทวีวาร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
  ส่ัง ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

(รองศาสตราจารยทวีศักดิ ์ ปนทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๘๕ 

คําสั่งคณะมนุษยศาสตร 
ท่ี ๖๖/๒๕๕๓ และ ท่ี ๘๑/๒๕๕๓ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาคณะมนุษยศาสตร 
 

๑. รองศาสตราจารยทวีศักด์ิ  ปนทอง ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารยเอมอร  ดิสปญญา รองประธานกรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พจนี  ศิริอักษรสาสน รองประธานกรรมการ 
๔. อาจารยเศวรัตน  วนาสขุพันธ รองประธานกรรมการ 
๕. รองศาสตราจารยศิรกิันยา  นาคะวิสุทธ์ิ รองประธานกรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย ดร. จงจิตต  โศภนคณาภรณ รองประธานกรรมการ 
๗. รองศาสตราจารยผุสดี  จันทวิมล รองประธานกรรมการ 
๘. รองศาสตราจารยนงเยาว  ชาญณรงค กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารย ดร. สุธาวดี  หนุนภักดี กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยทิพอุษา  ศรีเพริศ กรรมการ 
๑๑. อาจารยอบุลศร ี เสนาะรักษ กรรมการ 
๑๒. นายสุนันท  วุฒิกรสมบัติกุล กรรมการ 
๑๓. นางสาวราตร ี พงษสุวรรณ กรรมการ 
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยวันดี  ชวดนุช กรรมการและเหรญัญกิ 
๑๕. นางเยาวรตัน  วองลลีาเศรษฐ กรรมการและผูชวยเหรญัญกิ 
๑๖. นางสาวนิตยา  ชอบช่ืนสุข กรรมการและเลขานุการ 
๑๗. นางสุธารัตน  พลอยเจริญ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
  สั่ง ณ วันที ่๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 

(รองศาสตราจารยทวีศักด์ิ  ปนทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจําป 
 งบประมาณ ๒๕๕๔ 
  

 ๘๖ 

คําสั่งคณะมนุษยศาสตร 
ท่ี ๘๒/๒๕๕๓ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานวิจัยสถาบัน คณะมนุษยศาสตร 
 

๑. หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ประธานกรรมการ 
๒. หัวหนางานนโยบายและแผน รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหนางานบริการการศึกษา รองประธานกรรมการ 
๔. หัวหนางานบรหิารและธุรการ รองประธานกรรมการ 
๕. หัวหนางานคลงัและพัสดุ รองประธานกรรมการ 
๖. หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
๗. หัวหนาหนวยสารบรรณ กรรมการ 
๘. หัวหนาหนวยการเจาหนาที ่ กรรมการ 
๙. หัวหนาหนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ กรรมการ 

๑๐. หัวหนาหนวยผลิตเอกสาร กรรมการ 
๑๑. หัวหนาหนวยการเงินและพสัดุ กรรมการ 
๑๒. หัวหนาหนวยพสัดุ กรรมการ 
๑๓. หัวหนาหนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา กรรมการ 
๑๔. หัวหนาหนวยกจิการนักศึกษา กรรมการ 
๑๕. หัวหนาหนวยสงเสริมพฒันาทางวิชาการ กรรมการ 
๑๖. หัวหนาหนวยโสตทัศนศึกษา กรรมการ 
๑๗. หัวหนาศูนยสารสนเทศ กรรมการ 
๑๘. หัวหนาสาํนักงานบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
๑๙. นางชนัญชิตา  ปรีดีสนิท กรรมการและเลขานุการ 
๒๐. นางสาวกนกพร  ภูสุวรรณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
  สั่ง ณ วันที ่๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 

(รองศาสตราจารยทวีศักด์ิ  ปนทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

 
 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 ๘๗ 

คณะผูจัดทํา 
 
 ท่ีปรึกษา ๑. รองศาสตราจารยทวีศักดิ ์ ปนทอง 
   คณบดีคณะมนุษยศาสตร 
  ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรพิน  กําปนทอง 
   รองคณบดีฯ ฝายนโยบายและแผน 
 
 ผูจัดทํา ๑. นางสาวราตร ี พงษสุวรรณ 
   หัวหนางานนโยบายและแผน 
  ๒. นางชนัญชิตา  ปรีดีสนิท 
   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


