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สารคณบดี 
 
 คณะมนุษยศาสตร ไดดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยรามคําแหง อันไดแก  
การจัดการเรียนการสอนการวิจัย การจัดบริการทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตในอุดมคติไทยที่มีความรูคูคุณธรรม มีความรูทางดาน
ภาษาและวัฒนธรรม เพื่อสรางสรรคสังคมไทยใหพัฒนาอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง นอกจากนี้ ทางคณะฯ ยังไดพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 
 จากผลการดาํเนนิงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕5 ที่ผานมานั้น นบัเปนความสาํเร็จอยางดียิง่
ของคณะมนุษยศาสตร ทั้งนี้ เกิดจากความรวมมือรวมแรงจากคณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร
ที่ไดสนับสนนุการดาํเนินงานของคณะมนษุยศาสตรมาโดยตลอด 
 ในนามคณบดีคณะมนุษยศาสตร ขอขอบคุณทุกภาควิชาและทุกหนวยงานในสํานักงาน
เลขานุการคณะฯ  ที่ไดรวมใจกันพัฒนาคณะมนุษยศาสตรใหเจริญกาวหนา เหมาะแกการเปน
องคกรแหงการเรียนรู  (Learning Organization) ตลอดไป 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารยทวีศักด์ิ  ปนทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 
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 (๒) 

คํานํา 
 
 รายงานประจําปฉบับนี้ เปนการรวบรวมขอมูล และการดําเนินการ ตลอดจนกิจกรรม
ตาง ๆ ในรอบปงบประมาณ ๒๕๕5 ของคณะมนุษยศาสตร ทั้งนี้ คณะผูจัดทําหวังวาจะเปน
ประโยชนตอการบริหาร และงานดานอ่ืน ๆ ในการใชเปนเอกสารอางอิง ตลอดจนเปนหลักฐาน 
ที่แสดงถึงผลงานของคณะฯ 
 คณะผูจัดทํา ขอขอบคุณผูที่มีสวนเก่ียวของกับการจัดทํารายงานประจําปฉบับนี้  
และหากมีขอบกพรองประการใด คณะผูจัดทําขอนอมรับขอเสนอแนะ เพื่อแกไขปรับปรุงในโอกาส
ตอไป 
 
 
  คณะผูจัดทํา 
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รายนามคณะผูบริหาร 
 

 
 

รศ. ทวีศักด์ิ  ปนทอง 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

                                                                       

                              
 

ผศ. พันโท วิโรจน  ผดุงสุนทรารักษ 
รองคณบดีฯ ฝายบรหิาร 

รศ. เอมอร ดิสปญญา 
รองคณบดีฯ ฝายวิชาการและวิจัย 

 

    
 

ผศ. ดร. อรพิน กําปนทอง 
รองคณบดีฯ ฝายนโยบายและแผน 

อ. สิริชัย  โชคชัยสัมฤทธ์ิ 
รองคณบดีฯ ฝายกิจการนักศึกษา 
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หัวหนาภาควิชา 
 

                       
 

อ. ดร. แกวกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล 
หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษฯ 

อ. พรทิพย  วนรัฐิกาล 
รักษาการในตําแหนง 

หัวหนาภาควิชาภาษาไทยฯ 

รศ. เอมอร  ดิสปญญา 
รักษาการในตําแหนง 

หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร 
 

                              
 

ผศ. ดร. ประภาส  พาวินันท 
หัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร 

ผศ. ดร. ประภาวด ีกุศลรอด 
หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก 

รศ. วิโรจ  นาคชาตรี 
หัวหนาภาควิชาปรัชญา 

 

                                   
 

ผศ. อุดมพร  ชั้นไพบูลย 
หัวหนาภาควิชาสังคมวิทยาฯ 

อ. ชุติมา  ผิวเรืองนนท 
หัวหนาภาควิชาส่ือสารมวลชน 

ผศ. ดร. อัญชลี โตพึ่งพงศ 
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา 
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สํานักงานเลขานุการ 
 

 
 

นางสาวราตร ี พงษสุวรรณ 
รักษาการในตําแหนง หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร 

 

                                                             
  

นางสาวม่ิงขวัญ  เสืองามเอ่ียม 
หัวหนางานบริหารและธุรการ 

นางเยาวรัตน  วองลีลาเศรษฐ 
หัวหนางานคลังและพัสดุ 

 

                           
 

นางกรรณิการ   บูรศิริรักษ 
หัวหนางานบริการการศึกษา 

นางสาวราตรี  พงษสุวรรณ 
หัวหนางานนโยบายและแผน 

นางพิมลสิริ  เลิศธนาไพจิตร 
ทําหนาที่หัวหนางาน 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน และพนัธกิจ 
 
ปรัชญา 

๑. เปดโอกาสใหมีความเสมอภาคทางการศึกษา 
๒. พัฒนาคนใหเปนมนุษย 
 

ปณิธาน 
๑. มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม 
๒. มุงผลิตบัณฑิตใหรับใชสังคมอยางมีคุณภาพ 

 
คานิยมองคการ 

ความเปนเลิศในการใหบรกิาร  โดยตระหนักในจรรยาบรรณและวิชาชีพ เพื่อมุงสูประสทิธิผล
ของการทํางาน 

 
วิสัยทัศน 

คณะมนุษยศาสตรเปนตลาดวิชาที่จัดการศึกษาเพื่อปวงชน  พัฒนาพันธกิจทางวิชาการให
เปนที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน และสรางสรรคสังคมไทยใหพัฒนาอยางย่ังยืนดวยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
พันธกิจ 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากอง มี
อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑  เปนสถานศึกษาและวิจัย
แบบตลาดวิชาที่ผูศึกษาสามารถศึกษาไดดวยตนเอง โดยไมจําเปนตองเขาช้ันเรียนที่มหาวิทยาลัยจัด
ใหหรือจะมาเขาช้ันเรียนก็มีช้ันเรียนให  ทั้งน้ี  มีวัตถุประสงคใหการศึกษาเพื่อสงเสริมวิชาการและ
วิชาชีพช้ันสูง สอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จัดแบงสวน
ราชการเพื่อการบริหารเปนภาควิชาฯ สํานักงานเลขานุการ งาน และหนวย โดยดําเนินการตามพันธ
กิจ ดังน้ี 

๑) สรางและกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลาย
รูปแบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยใหแกประชาชน ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวง
ชน รวมถึงประชากรในภูมิภาคอาเซียน และชนกลุมนอยทุกฝายใหมีความรูคูคุณธรรม  

๒) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมดานการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในคณะ
มนุษยศาสตรเปนที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน  
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๓) สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เปนเครื่องมือยกระดับ
คุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา 

๔) สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาองคกรและสรางทุนทางปญญาของชาติ 
๕) สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี 
 
ประเด็นยุทธศาสตร  

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดจัดทําประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด ๖ ประเด็น 
โดยให แต ล ะประ เ ด็นมีความสอดคล องกับนโยบายรั ฐบาล  ประ เ ด็นยุทธศาสตร ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใหการพัฒนาหรือการปฏิบัติ
ภารกิจของคณะมนุษยศาสตรสามารถบรรลุผลตามเป าประสงคของหนวยงานที่เกี่ยวของดังกลาว โดย
มีรายละเอียดดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑  การสรางและกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเปนธรรม
ทาง 

 การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕  การสงเสริมการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖  การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา 
 

เปาประสงค 
จากประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมดที่กลาวมา เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจเปนไปตามประเด็น

ยุทธศาสตรที่กําหนด คณะมนุษยศาสตรจึงไดกําหนดเป าประสงคทั้งหมด ๖ เป าประสงค ดังน้ี 
เป าประสงคที่ ๑  ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
เป าประสงคที่ ๒  ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
เป าประสงคที่ ๓  ผูรับบริการทุกกลุมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดมาตรฐาน 
 เพื่อการศึกษา 
เป าประสงคที่ ๔  ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรและนําไปใชประโยชน 
 เพิ่มข้ึน 
เป าประสงคที่ ๕  ผูรับบริการในพื้นที่ชายแดนภาคใตไดรับบริการทางการศึกษาเพื่อพัฒนา 
 คุณภาพชีวิต 
เป าประสงคที่ ๖  ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ 
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กลยุทธ 

กลยุทธที่ ๑  สรางและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา 
 ทุกระดับการศึกษา 
กลยุทธที่ ๒  สงเสริมการจัดบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม 
กลยุทธที่ ๓  สงเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธที่ ๔  พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต 
กลยุทธที่ ๕  พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธที่ ๖  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
กลยุทธที่ ๗  สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
กลยุทธที่ ๘  สนับสนุนการบริการการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน 
 ภาคใต 
กลยุทธที่ ๙  สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธที่ ๑๐ พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบและการแบงสวนราชการ 
  หนาท่ีความรับผิดชอบ 

คณะมนุษยศาสตร เปนสวนราชการมีฐานะเทียบเทากอง มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ-
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 
ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยแบงสวนราชการ
เพื่อการบริหารออกเปนภาควิชาฯ สํานักงานเลขานุการ งาน และหนวย 
 
  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 
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 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. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘ ลงในราชกิจจานุเบกษา  
 ฉบบัพเิศษหนา ๑๓-๑๔ เลม ๙๒ ตอนที่ ๑๕๙ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๑๘ 

 ๒. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบงสวนราชการในคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ลงวันที่ ๒๖ สงิหาคม ๒๕๑๘  
 ลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหนา ๑๓ เลม ๙๒ ตอนที่ ๑๗๔ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๑๘ 

 ๓. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/๑๓๒๒๗ เรื่อง การแบงสวนราชการในสํานักงานเลขานุการคณะ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๐ 
 ๔. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/๑๕๑๗ เรื่อง การแบงสวนราชการในสํานักงานเลขานุการคณะ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๓ 
 ๕. มติสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ ๔/๒๕๔๘ วาระที่ ๔.๔ เมื่อวนัที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ 
* มติสภามหาวทิยาลยัรามคําแหง วาระที่ ๔.๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๓๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๓๔ 
** มติ ทปม. วาระที่ ๓.๗ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๓๖ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๖ 
*** มติ ทปม. วาระที่ ๓.๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๓๘ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๘ 
**** มติสภามหาวทิยาลยัรามคําแหง วาระที่ ๔.๙ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ 
***** มติสภามหาวทิยาลยั ครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ วาระที่ ๔.๕ เมื่อวนัที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐  
****** มติสภามหาวทิยาลยั ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๐ วาระ ๔.๖ เมื่อวันที่ 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 

หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร 

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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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน และพนัธกิจ 
 
ปรัชญา 

๑. เปดโอกาสใหมีความเสมอภาคทางการศึกษา 
๒. พัฒนาคนใหเปนมนุษย 
 

ปณิธาน 
๑. มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม 
๒. มุงผลิตบัณฑิตใหรับใชสังคมอยางมีคุณภาพ 

 
คานิยมองคการ 

ความเปนเลิศในการใหบรกิาร  โดยตระหนักในจรรยาบรรณและวิชาชีพ เพื่อมุงสูประสทิธิผล
ของการทํางาน 

 
วิสัยทัศน 

คณะมนุษยศาสตรเปนตลาดวิชาที่จัดการศึกษาเพื่อปวงชน  พัฒนาพันธกิจทางวิชาการให
เปนที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน และสรางสรรคสังคมไทยใหพัฒนาอยางย่ังยืนดวยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
พันธกิจ 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากอง มี
อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑  เปนสถานศึกษาและวิจัย
แบบตลาดวิชาที่ผูศึกษาสามารถศึกษาไดดวยตนเอง โดยไมจําเปนตองเขาช้ันเรียนที่มหาวิทยาลัยจัด
ใหหรือจะมาเขาช้ันเรียนก็มีช้ันเรียนให  ทั้งน้ี  มีวัตถุประสงคใหการศึกษาเพื่อสงเสริมวิชาการและ
วิชาชีพช้ันสูง สอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จัดแบงสวน
ราชการเพื่อการบริหารเปนภาควิชาฯ สํานักงานเลขานุการ งาน และหนวย โดยดําเนินการตามพันธ
กิจ ดังน้ี 

๑) สรางและกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลาย
รูปแบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยใหแกประชาชน ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวง
ชน รวมถึงประชากรในภูมิภาคอาเซียน และชนกลุมนอยทุกฝายใหมีความรูคูคุณธรรม  

๒) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมดานการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในคณะ
มนุษยศาสตรเปนที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน  
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๓) สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เปนเครื่องมือยกระดับ
คุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา 

๔) สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาองคกรและสรางทุนทางปญญาของชาติ 
๕) สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี 
 
ประเด็นยุทธศาสตร  

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดจัดทําประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด ๖ ประเด็น 
โดยให แต ล ะประ เ ด็นมีความสอดคล องกับนโยบายรั ฐบาล  ประ เ ด็นยุทธศาสตร ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใหการพัฒนาหรือการปฏิบัติ
ภารกิจของคณะมนุษยศาสตรสามารถบรรลุผลตามเป าประสงคของหนวยงานที่เกี่ยวของดังกลาว โดย
มีรายละเอียดดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑  การสรางและกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเปนธรรม
ทาง 

 การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕  การสงเสริมการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖  การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา 
 

เปาประสงค 
จากประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมดที่กลาวมา เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจเปนไปตามประเด็น

ยุทธศาสตรที่กําหนด คณะมนุษยศาสตรจึงไดกําหนดเป าประสงคทั้งหมด ๖ เป าประสงค ดังน้ี 
เป าประสงคที่ ๑  ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
เป าประสงคที่ ๒  ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
เป าประสงคที่ ๓  ผูรับบริการทุกกลุมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดมาตรฐาน 
 เพื่อการศึกษา 
เป าประสงคที่ ๔  ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรและนําไปใชประโยชน 
 เพิ่มข้ึน 
เป าประสงคที่ ๕  ผูรับบริการในพื้นที่ชายแดนภาคใตไดรับบริการทางการศึกษาเพื่อพัฒนา 
 คุณภาพชีวิต 
เป าประสงคที่ ๖  ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ 
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กลยุทธ 

กลยุทธที่ ๑  สรางและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา 
 ทุกระดับการศึกษา 
กลยุทธที่ ๒  สงเสริมการจัดบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม 
กลยุทธที่ ๓  สงเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธที่ ๔  พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต 
กลยุทธที่ ๕  พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธที่ ๖  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
กลยุทธที่ ๗  สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
กลยุทธที่ ๘  สนับสนุนการบริการการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน 
 ภาคใต 
กลยุทธที่ ๙  สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธที่ ๑๐ พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบและการแบงสวนราชการ 
  หนาท่ีความรับผิดชอบ 

คณะมนุษยศาสตร เปนสวนราชการมีฐานะเทียบเทากอง มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ-
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 
ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยแบงสวนราชการ
เพื่อการบริหารออกเปนภาควิชาฯ สํานักงานเลขานุการ งาน และหนวย 
 
  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 
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 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. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘ ลงในราชกิจจานุเบกษา  
 ฉบบัพเิศษหนา ๑๓-๑๔ เลม ๙๒ ตอนที่ ๑๕๙ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๑๘ 

 ๒. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบงสวนราชการในคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๘  
 ลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหนา ๑๓ เลม ๙๒ ตอนที่ ๑๗๔ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๑๘ 

 ๓. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/๑๓๒๒๗ เรื่อง การแบงสวนราชการในสํานักงานเลขานุการคณะ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๐ 
 ๔. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๒๐๒/๑๕๑๗ เรื่อง การแบงสวนราชการในสํานักงานเลขานุการคณะ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๓ 
 ๕. มติสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ ๔/๒๕๔๘ วาระที่ ๔.๔ เมื่อวนัที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ 
* มติสภามหาวทิยาลยัรามคําแหง วาระที่ ๔.๑ ครั้งที ่๑/๒๕๓๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๓๔ 
** มติ ทปม. วาระที่ ๓.๗ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๓๖ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๖ 
*** มติ ทปม. วาระที่ ๓.๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๓๘ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๘ 
**** มติสภามหาวทิยาลยัรามคําแหง วาระที่ ๔.๙ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ 
***** มติสภามหาวทิยาลยั ครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ วาระที่ ๔.๕ เมื่อวนัที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐  
****** มติสภามหาวทิยาลยั ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๐ วาระ ๔.๖ เมื่อวันที่ 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 

หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร 

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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 (๒๐) 

การจัดการศึกษา 
 
 คณะมนุษยศาสตรดําเนินการจัดการศึกษา โดยรับผิดชอบการเรียนการสอน ศึกษา คนควา วิจัย 
วิชาในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก 
รวมทั้งการเปดสอนระดับปริญญาตรีตามโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ โดยแยกออกเปนสาขาวิชา
ตาง 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 
 ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 
 ๑.  ภาษาอังกฤษ ๒.  สื่อสารมวลชน 
 ๓.  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 4.  ภาษาจีน 
 5.  วัฒนธรรมเพือ่การทองเที่ยว 
 ปริญญาโท 
 ๑.  บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ๒.  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 ๓.  ไทยศึกษา ๔.  การแปลอังกฤษ-ไทย 
 5.  การแปลฝรัง่เศส-ไทย 6.  ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ
 7.  ประวัติศาสตร 8.  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ 
 ๑.  การสื่อสารพัฒนาการ 
 ปริญญาเอก 
 ๑.  สังคมวิทยา 
 
 สําหรับการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาเอกน้ัน  
คณะมนุษยศาสตรไดมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบใหภาควิชาตาง ๆ คือ  
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  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๒๑) 

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร 
 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร รับมอบหมายภาระหนาที่และความรับผิดชอบการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ คือ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาอังกฤษ วิชาโท
วรรณคดีอังกฤษ วิชาโทภาษาศาสตร และวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ
สาขาวิชาการแปลอังกฤษ-ไทย  
 นอกจากภาระหนาที่หลักแลวยังศึกษา คนควา วิจัย ทางดานภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ 
และวรรณคดีอเมริกัน และภาษาศาสตร โดยศึกษาตามแนวทางวิทยาศาสตร เพื่อกอใหเกิดความรู
ความเขาใจในรูปลักษณ และโครงสรางของภาษาอังกฤษ  
 
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก รับมอบหมายภาระหนาที่และความรับผิดชอบ 
การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ คือ สาขาวิชาเอกภาษาไทย สาขาวิชาเอกจีนศึกษา 
สาขาวิชาเอกภาษาจีน วิชาเอกภาษาญี่ปุน วิชาโทภาษาไทย วิชาโทภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต วิชา
โทภาษา-และวัฒนธรรมพื้นบาน วิชาโทภาษามาเลย วิชาโทภาษาญี่ปุน วิชาโทจีนศึกษา และวิชา
พื้นฐานภาษาไทย-และตะวันออก เชน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษามาเลย 
ภาษาเกาหลี ภาษาฮ ินดี ภาษาอาหรับ และภาษาเพื่อนบานอื่น ๆ เชน ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษา
เวียดนาม ภาษาพมา   
 ระดับบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาเอกภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
และสาขาวิชาเอกไทยศึกษา รวมกับภาควิชาประวัติศาสตร ภาควิชาปรัชญา และภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา  
 นอกจากภาระหนาที่หลักแลวยังศึกษา คนควา วิจัย ทางดานภาษาไทย การใชภาษาไทย  
และวรรณคดีไทย โดยตระหนักในคุณคาของภาษาไทยในฐานะที่เปนมรดกวัฒนธรรมประจําชาติ 
 
ภาควิชาประวัติศาสตร 
 ภาควิชาประวัติศาสตร รับมอบหมายภาระหนาที่และความรับผิดชอบการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ คือ สาขาวิชาเอกประวัติศาสตร สาขาวิชาเอกประวัติศาสตรเพื่อ
การทองเที่ยว วิชาโทประวัติศาสตร วิชาโทประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยว และวิชาพื้นฐาน
ประวัติศาสตร  
 ระดับบณัฑิตศึกษา รับผดิชอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาประวัติศาสตร และสาขาวิชาไทย
ศึกษารวมกับภาคภาษาไทยและภาษาตะวันออก ภาควิชาปรัชญา และภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 
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 (๒๒) 

 นอกจากภาระหนาที่หลักแลวยังศึกษา คนควา วิจัย ทางดานประวัติศาสตร ความเปนมาใน
อดีต ความสัมพันธระหวางอดีตกับปจจุบันและอนาคต โดยมีเน้ือหาประวัติศาสตรของนานาประเทศ 
ประวัติศาสตรการเมือง ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและสังคม โดยมุงเนนใหบัณฑิตเขาใจถองแทใน
สถานการณแทจริงโดยรอบ และสามารถปรับตนเองใหเขากับสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม 
 
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร 
 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร รับมอบหมายภาระหนาที่และความรับผิดชอบการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ คือ สาขาวิชาเอกสารสนเทศศึกษา วิชาโทสารสนเทศศึกษา และ
วิชาพื้นฐานทางบรรณารักษศาสตร  

 ระดับบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ
ศาสตร  
 นอกจากภาระหนาที่หลักแลวยังศึกษา คนควา วิจัย ทางดานบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศึกษา โดยการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชในการเรียนการสอน โดยมุงเนนเพื่อผลิต
บัณฑิตทางดานบรรณารักษศาสตร ใหมีความสามารถปฏิบัติงานในหองสมุดและศูนยสารสนเทศได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
ภาควิชาภาษาตะวันตก 
 ภาควิชาภาษาตะวันตก รับมอบหมายภาระหนาที่และความรับผิดชอบการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาตาง ๆ คือ สาขาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส วิชาเอกภาษาเยอรมนั วิชาเอกภาษา
สเปน วิชาเอกภาษารัสเซีย วิชาโทภาษาฝรั่งเศส วิชาโทภาษาเยอรมัน วิชาโทภาษาสเปน วิชาโทภาษา
รัสเซีย วิชาโทภาษากรีก วิชาโทภาษาโปรตุเกส และวิชาพื้นฐานภาษาตะวันตก 
 ระดับบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาการแปลฝรั่งเศส-ไทย สาขาวิชา
ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ  
 นอกจากภาระหนาที่หลักแลวยังศึกษา คนควา วิจัย ทางดานภาษา วรรณคดี และภาษาศาสตร
ของประเทศทางตะวันตก ยกเวนประเทศอังกฤษ เชน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมนั ภาษารสัเซยี ภาษา
สเปน ภาษากรีก ฯลฯ เพื่อใหบัณฑิตไดรูภาษาและวัฒนธรรมของประเทศน้ัน ๆ  
 
ภาควิชาปรชัญา 
 ภาควิชาปรัชญา รับมอบหมายภาระหนาที่และความรับผิดชอบการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ คือ สาขาวิชาเอกปรัชญา วิชาโทปรัชญา และวิชาพื้นฐานทางปรัชญา  
 ระดับบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาไทยศึกษา รวมกับภาควิชา
ภาษาไทยและภาษาตะวันออก ภาควิชาประวัติศาสตร และภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
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 นอกจากภาระหนาที่หลักแลวยังศึกษา คนควา วิจัย ทางดานปรัชญา โดยมุงเนนใหบัณฑิต
สามารถนําแนวคิดทางปรัชญาเพื่อคิดหาเหตุผลในปญหาตาง ๆ ซึ่งเปนหลักสําคัญในการดํารงชีวิต อกี
ทั้งเพื่อไดตระหนักในคุณธรรม และนําคุณธรรมมาใชเปนหลักดําเนินชีวิต 
 
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รับมอบหมายภาระหนาที่และความรับผิดชอบการเรียน
การสอน ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ คือ สาขาวิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วิชาโท
สังคมวิทยาและ-มานุษยวิทยา และวิชาพื้นฐานทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
 ระดับบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาไทยศึกษารวมกับภาควิชา
ภาษาไทย-และภาษาตะวันออก ภาควิชาประวัติศาสตร และภาควิชาปรัชญา  
 ระดับปริญญาเอก รับผิดชอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาเอกสังคมวิทยา  
 นอกจากภาระหนาที่หลักแลวยังศึกษา คนควา วิจัย ทางดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดย
มุงเนนใหบัณฑิตมีคุณภาพ มีความรู มีความเขาใจ ระบบความสัมพันธระหวางเพื่อนมนุษยและ
วัฒนธรรม รวมทั้งเสริมสรางคุณธรรม คานิยม และสาธารณประโยชนจิตแกสังคม 
 
ภาควิชาสื่อสารมวลชน 
 ภาควิชาสื่อสารมวลชน รับมอบหมายภาระหนาที่และความรับผิดชอบการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ คือ สาขาวิชาเอกสื่อสารมวลชน และวิชาโทสื่อสารมวลชน 
 ระดับบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาเอกการสื่อสารพัฒนาการ 
(โครงการภาคพิเศษ) 
 นอกจากภาระหนาที่หลักแลวยังศึกษา คนควา วิจัย ทางดานสื่อสารมวลชน โดยมุงเนนให
บัณฑิตสามารถเผยแพรขาวสารในสวนตาง ๆ ของสังคมไดอยางถูกตอง เที่ยงธรรมและมีประสิทธิภาพ 
โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษาในลักษณะตาง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๒๔) 

งบประมาณ 
 
๑. งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕5 (งบแผนดิน) 
 
ก. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 90,188,600 บาท 
 ๑. งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร 90,188,600 บาท 
  ๑.๑ กิจกรรมหลัก    
    - จัดการเรียนการสอนดานมนุษยศาสตร  90,188,600 บาท 
  กองทุนเพ่ือการศึกษา 79,018,100 บาท 
       ๑) งบบุคลากร 68,096,100 บาท 
    ๑.๑ เงินเดือน  63,531,200 บาท 
    ๑.๒ คาจางประจํา 2,093,800 บาท 
    ๑.๒ คาจางช่ัวคราว ๒,๔๗๑,๑๐๐ บาท 
      ๒) งบเงินอุดหนุน 10,922,000 บาท 
    - เงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร 10,922,000 บาท 
  กองทุนสินทรัพยถาวร 11,170,500 บาท 
       ๑) งบลงทุน 11,170,500 บาท 
    ๑.๑ คาครุภัณฑ 10,905,200 บาท 
    1.2 คาที่ดินฯ 265,300 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๒๕) 

๒. งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕5 (งบรายได) 
 

จํานวนเงินท่ีไดรับ 29,799,700 บาท 
บวก ไดรับงบประมาณเพ่ิมเติม 7,503,473 บาท 

จํานวนท่ีไดรับท้ังสิ้น 37,303,173 บาท 
ก. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  36,865,685 บาท 
 ๑. งานจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร  36,865,685 บาท 
  ๑.๑ กิจกรรมหลัก    
   - จัดการเรียนการสอนดานมนุษยศาสตร  32,459,685 บาท 
   กองทุนเพ่ือการศึกษา  30,459,685 บาท 
   ๑) งบบุคลากร  14,118,700 บาท 
    ๑.๑ คาจางประจํา 6,720,400 บาท 
    ๑.๑ คาจางช่ัวคราว 7,398,300 บาท 
   ๒) งบดําเนินงาน  12,416,7๐๐ บาท 
    ๒.๑ คาตอบแทน 12,416,700 บาท 
          - คาตอบแทนสอนสวนกลาง ป. ตร ี 3,000,000 บาท 
            บวก ไดรับงบประมาณเพิม่เติม 5,116,700 บาท 
          - คาตอบแทนสอนสวนกลาง ป. โท 3,0๐๐,๐๐๐ บาท 
            บวก ไดรับงบประมาณเพิม่เติม 1,300,000 บาท 
   ๓) งบเงินอุดหนุน  424,285 บาท 
    ๓.๑ เงนิกจิกรรมวิชาการนักศึกษา 75,000 บาท 
          บวก ไดรับงบประมาณเพิม่เติม 349,285 บาท 
   ๔) งบรายจายอื่น 3,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
    ๔.๑ โครงการบริหารการเรียนการสอน 

      สวนภูมิภาค ป. ตรี 
3,5๐๐,๐๐๐ บาท 

   กองทุนสินทรัพยถาวร  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๑) งบลงทุน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    ๑.๑ คาครุภัณฑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒ กิจกรรมสนับสนุน    
   - บริหารจัดการทั่วไป  4,4๐๖,๐๐๐ บาท 
   กองทุนท่ัวไป  4,4๐๖,๐๐๐ บาท 
   ๑) งบดําเนินงาน  4,2๕๐,๐๐๐ บาท 
    ๑.๑ คาตอบแทน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๒๖) 

          - คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
          - คาเบี้ยประชุมกรรมการ   
          - คารับสมัครนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน   
          บวก ไดรับงบประมาณเพิม่เติม 300,000 บาท 
    ๑.๒ คาใชสอย ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
    ๑.๓ คาวัสดุ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
          บวก ไดรับงบประมาณเพิม่เติม 400,000 บาท 
    ๑.๔ คาสาธารณูปโภค ๕๐,๐๐๐ บาท 
   ๒) งบเงินอุดหนุน  ๑๕๖,๐๐๐ บาท 
    ๒.๑ เงินสมาชิกสมาคม ๓,๐๐๐ บาท 
    ๒.๒ เงนิกจิกรรมสัมมนา 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 
จ. แผนงานวิจัย  ๓37,488 บาท 
 ๑. งานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู  ๓37,488 บาท 
          ๑.๑ กิจกรรมหลัก    
        - ดําเนินงานวิจัยเพือ่สรางองคความรู  ๓37,488 บาท 
   กองทุนวิจัย  ๓37,488 บาท 
             ๑) งบเงินอุดหนุน  ๓37,488 บาท 
            ๑.๑ เงินอุดหนุนโครงการวิจัย  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
                  บวก ไดรับงบประมาณเพิ่มเติม  37,488 บาท 

 
 

 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๒๗) 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2555 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเปนธรรมทาง

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
เปาประสงคท่ี 1 ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
กลยุทธท่ี 1 สรางและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาทุกระดับ

การศึกษา 
(1) จํานวนหลักสูตร/สาขาวิชา/โครงการพิเศษที่เปดสอน 
 

หลักสูตรท่ีเปดสอน 
คณะ/สาขา ปริญญา

ตร ี
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญา

เอก 
รวม 

คณะมนุษยศาสตร      
ปริญญาตร ี      
1. ภาคปกติ  13 - - - 13 

1.1 ภาษาอังกฤษ      
1.2 ภาษาไทย      
1.3 ประวัติศาสตร      
1.4 ภาษาฝรั่งเศส      
1.5 ภาษาเยอรมัน      
1.6 ปรัชญา      
1.7 สื่อสารมวลชน      
1.8 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา      
1.9 สารสนเทศศึกษา      
1.10 ภาษาสเปน      
1.11 ภาษารัสเซีย      
1.12 ภาษาจีน      
1.13 ประวัติศาสตรเพื่อการ

ทองเที่ยว 
     

2. ภาคพิเศษ  3 - - - 3 
2.1 สื่อสารมวลชน      
2.2 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา      
2.3 ภาษาอังกฤษ      



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๒๘) 

 
หลักสูตรท่ีเปดสอน 

คณะ/สาขา ปริญญาตร ี ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

3. โครงการพิเศษ 1 - - - 1 
3.1 วัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว      

ปริญญาโท      
1. ภาคพิเศษ - - 8  8 

1.1 บรรณารักษศาสตร- 
  และสารนิเทศศาสตร 

     

1.2 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      
1.3 ไทยศึกษา      
1.4 การแปล (ภาษาอังกฤษ-ไทย)      
1.5 การแปล (ภาษาฝรั่งเศส-  
      ไทย) 

     

1.6 ภาษาเยอรมันในฐานะ- 
     ภาษาตางประเทศ 

     

1.7 ประวัติศาสตร      
1.8 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      

2. โครงการพิเศษ - - 1 - 1 
2.1 การสือ่สารพัฒนาการ      

ปริญญาเอก - - - 1 1 
1. สังคมวิทยา      

รวม 17 - 9 1 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๒๙) 

 
(2) จํานวนนักศึกษาเขาใหม 
 

จํานวนนักศึกษาเขาใหม 
คณะ/สาขา ปริญญาตร ี ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

คณะมนุษยศาสตร      
ปริญญาตร ี      
1. ภาคปกติ (สวนกลาง)      

1.1 ภาษาอังกฤษ      
1.2 ภาษาไทย      
1.3 ประวัติศาสตร      
1.4 ภาษาฝรั่งเศส      
1.5 ภาษาเยอรมัน      
1.6 ปรัชญา      
1.7 สื่อสารมวลชน      
1.8 สังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา 
     

1.9 สารสนเทศศึกษา      
1.10 ภาษาสเปน      
1.11 ภาษารัสเซีย      
1.12 ภาษาจีน      
1.13 ประวัติศาสตรเพื่อ 

การทองเที่ยว 
     

2. ภาคปกติ (สวนภูมิภาค/
ไปรษณีย) 

     

3. ภาคพิเศษ  57 - - - 57 
3.1 สื่อสารมวลชน 42     
3.2 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1     
3.3 ภาษาอังกฤษ 14     

4. โครงการพิเศษ 62 - - - 62 
4.1 วัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว 62     

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๓๐) 

 
จํานวนนักศึกษาเขาใหม 

คณะ/สาขา ปริญญาตร ี ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ปริญญาโท      
1. ภาคพิเศษ   55  55 

1.1 บรรณารักษศาสตร- 
และสารนิเทศศาสตร 

  7   

1.2 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสือ่สาร 

  18   

1.3 ไทยศึกษา   11   
1.4 การแปล (ภาษาอังกฤษ-

ไทย) 
  -   

1.5 การแปล (ภาษาฝรั่งเศส-
ไทย) 

  -   

1.6 ภาษาเยอรมันในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 

  8   

1.7 ประวัติศาสตร   -   
1.8 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   11   

2. โครงการพิเศษ   53   
2.1 การสือ่สารพัฒนาการ   53   

รวม      
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 (๓๑) 

 
(3) จํานวนนักศึกษาที่มีสถานภาพ 
 

จํานวนนักศึกษาท่ีมีสถานภาพ 
คณะ/สาขา ปริญญาตร ี ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

คณะมนุษยศาสตร      
ปริญญาตร ี      
1. ภาคปกติ (สวนกลาง) 34,721 - - - 34,721 

1.1 ภาษาอังกฤษ 9,564     
1.2 ภาษาไทย 733     
1.3 ประวัติศาสตร 958     
1.4 ภาษาฝรั่งเศส 177     
1.5 ภาษาเยอรมัน 230     
1.6 ปรัชญา 243     
1.7 สื่อสารมวลชน 18,386     
1.8 สังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา 
1,469     

1.9 สารสนเทศศึกษา 607     
1.10 ภาษาสเปน 187     
1.11 ภาษารสัเซีย 120     
1.12 จีนศึกษา 149     
1.13 ประวัติศาสตรเพื่อ 

การทองเทีย่ว 
757     

1.14 ภาษาจีน 1,141     
2. ภาคปกติ (สวนภูมิภาค/

ไปรษณีย) 
1,744 - - - 1,744 

3. ภาคพิเศษ       
3.1 สื่อสารมวลชน      
3.2 สังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา 
     

3.3 ภาษาอังกฤษ      
4. โครงการพิเศษ 138 - - - 138 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๓๒) 

4.1 วัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว 138     
จํานวนนักศึกษาท่ีมีสถานภาพ 

คณะ/สาขา ปริญญาตร ี ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ปริญญาโท      
1. ภาคพิเศษ - - 266 - 266 

1.1 บรรณารักษศาสตร- 
และสารนิเทศศาสตร 

  47   

1.2 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสือ่สาร 

  93   

1.3 ไทยศึกษา   41   
1.4 การแปล  

(ภาษาอังกฤษ-ไทย) 
  26   

1.5 การแปล  
(ภาษาฝรั่งเศส-ไทย) 

  2   

1.6 ภาษาเยอรมันในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 

  28   

1.7 ประวัติศาสตร   29   
2. โครงการพิเศษ - - 192 - 192 

2.1 การสือ่สารพัฒนาการ   192   
ปริญญาเอก  - - - - 
1. สังคมวิทยา      

รวม      
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 (๓๓) 

 
(4) จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
 

จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
คณะ/สาขา ปริญญา

ตร ี
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญา

เอก 
รวม 

คณะมนุษยศาสตร      
ปริญญาตร ี  - - - 2,424 
1. ภาคปกติ  2,300 - - - 2,300 

1.1 ภาษาอังกฤษ 274     
1.2 ภาษาไทย 59     
1.3 ประวัติศาสตร 37     
1.4 ภาษาฝรั่งเศส 7     
1.5 ภาษาเยอรมัน 8     
1.6 ปรัชญา 7     
1.7 สื่อสารมวลชน 1,681     
1.8 สังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา 
110     

1.9 สารสนเทศศึกษา 21     
1.10 ภาษาสเปน 5     
1.11 ภาษารัสเซีย 4     
1.12 จีนศึกษา 12     
1.13 ประวัติศาสตรเพื่อ 

การทองเที่ยว 
7     

1.14 ภาษาจีน 68     
2. ภาคพิเศษ  117 - - - 117 

2.1 สื่อสารมวลชน 108     
2.2 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 7     
2.3 ภาษาอังกฤษ 2     

3. โครงการพิเศษ 7 - - - 7 
3.1 วัฒนธรรมเพื่อ 

การทองเที่ยว 
7     

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๓๔) 

 
จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

คณะ/สาขา ปริญญา
ตร ี

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญา
เอก 

รวม 

ปริญญาโท - - 132 - 132 
1. ภาคพิเศษ - - 64 - 64 

1.1 บรรณารักษศาสตร- 
และสารนิเทศศาสตร 

  22   

1.2 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   17   
1.3 ไทยศึกษา   8   
1.4 การแปล (ภาษาอังกฤษ-ไทย)   6   
1.5 การแปล (ภาษาฝรั่งเศส-

ไทย) 
  4   

1.6 ภาษาเยอรมันในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 

  1   

1.7 ประวัติศาสตร   6   
1.8 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   -   

2. โครงการพิเศษ - - 68 - 68 
2.1 การสือ่สารพัฒนาการ   68   

ปริญญาเอก - - - 3 3 
1. สังคมวิทยา - - - 3  

รวม 1,132 - 132 3 2,559 
 
(5) จํานวนนักศึกษาพิการ 
 

คณะ/สาขา ภาคปกติ Pre-degree ประเภทความพิการ รวม 
คณะมนุษยศาสตร - - - - 
     

รวม - - - - 
 
 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๓๕) 

 
(6) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพิการ 
 
ลําดับ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วันท่ี/ 

ระยะเวลา สถานท่ี งบประมาณ จํานวน/ผูเขารวม 
ผลการประเมิน 

โครงการ 
- - - - - - - 

       
รวม -  โครงการ  
 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการจัดบริการดานวิชาการแกชุมชน/สังคม 
  
(7) โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนหรือสังคม 
 
ลําดับ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วันท่ี/ 

ระยะเวลา สถานท่ี งบประมาณ จํานวน/
ผูเขารวม 

ผลการประเมิน 
โครงการ 

1. โครงการฝ กอบรม
ภาษารัสเซีย 
สําหรับบุคคลทั่วไป  
รุนที่ 37 

18 ก.พ.- 
21 เม.ย. 
55 

อาคาร มษ. หรือ
อาคารเรียน มร. 

30 คน อยูระหวาง
ดําเนินการ 

2. โครงการฝ กอบรม
ภาษารัสเซีย 
สําหรับบุคคลทั่วไป 
รุนที่ 38 

2 ม.ิย. 
55- 
28 ก.ค. 
55 

อาคาร มษ. หรือ
อาคารเรียน มร. 

30 คน อยูระหวาง
ดําเนินการ 

3. โครงการฝ กอบรม
ภาษารัสเซีย 
สําหรับบุคคลทั่วไป  
รุนที่ 39 

1 ก.ย. 55- 
27 ต.ค. 
55 

อาคาร มษ. หรือ
อาคารเรียน มร. 

 
 
 
งบประมาณ
รายรับของ
โครงการ
247,450.- 
บาท 

30 คน อยูระหวาง
ดําเนินการ 

4. โครงการสมัมนาเรื่อง 
“บทบาท 
ของบรรณารกัษ 
กับการวิจัย” 

24 เม.ย. 
55 

หองประชุม
พวงแสด ช้ัน 2
อาคาร 2 มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
21,300.- บาท 

50 คน ความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใน
ระดับมาก คือ 
4.17 

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๓๖) 

 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม วันท่ี/ 

ระยะเวลา 
สถานท่ี งบประมาณ จํานวน/

ผูเขารวม 
ผลการประเมิน 

โครงการ 
5. โครงการอบรม 

“ขบวนการยาเสพติด
กับภัยใกลตัว”  
และการอภิปราย
หัวขอ “ทิศทาง
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย?” 

26 เม.ย. 
55 

หองประชุม
พวงแสด ช้ัน 2
อาคาร 2 มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
45,423.- บาท 

179 คน ความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใน
ระดับมาก คือ 
4.40 

6. โครงการผลติสือ่
สรางสรรคเพื่อชุมชน 

เม.ย.- 
พ.ค. 55 

ชุมชนสหกรณศุภ
นิมิต, ชุมชน
กลวยนํ้าไท, 
ชุมชนบางไผ,
ชุมชนป นนคร-รม
เกลา,  
อบต. เพ, อบต. 
บางกะไชย, 
บานพักคนชรา
บางเขน, แฟลต
ขาราชการทหาร 
ศรภ. กองทัพบก, 
อุทยานแหงชาติ
เขาแหลมหญา-
เกาะเสม็ด,  
สถานีวิทยุ-
กระจายเสียง 
919 หนวย
บัญชา-การทหาร
พัฒนา 

เงินทุนคณะฯ 
27,000.- บาท 

80 คน อยูระหวาง
ดําเนินการ 
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 (๓๗) 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม วันท่ี/ 
ระยะเวลา 

สถานท่ี งบประมาณ จํานวน/
ผูเขารวม 

ผลการประเมิน 
โครงการ 

7. โครงการ “ชาวรามฯ 
รวมใจ ตานภัย
ยาเสพติดและ 
สรางเสริมสุขภาพ” 

2 พ.ค. 55 หองโถง  
อาคารหอประชุม
พอขุนรามคําแหง 

เงินทุนคณะฯ 
6,969.- บาท 

385 คน ความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใน
ระดับมาก คือ 
4.22 

8. โครงการ “เทคนิค
การพูดสําหรับผูนํา
ทองถ่ิน ครั้งที่ 1” 

27 ม.ิย. 
55 

องคการบรหิาร 
สวนตําบล 
บานพระ 
ต. ไมเด็ด  
จ. ปราจีนบรุ ี

เงินทุนคณะฯ 
16,675.- บาท 

80 คน อยูระหวาง
ดําเนินการ 

9. โครงการบริการ
วิชาการใหแกสงัคม
และพัฒนานักศึกษา
เรื่อง “งานฉลอง 
วันชาติฝรั่งเศส” 

13 ก.ค. 
55 

หองประชุมศักด์ิ 
ผาสุกนิรันต 
อาคารหอประชุม
พอขุนรามคําแหง 

งบรายได 
46,135.82 
บาท 

175 คน อยูระหวาง
ดําเนินการ 

10. โครงการประชุม
วิชาการระดับชาติ
เกาหลีศึกษา ครั้งที่ 2 

16 ก.ค. 
55 

หองประชุม
พวงแสด ช้ัน 2
อาคาร 2 มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
20,026.- บาท 
และเงิน มษ.  
ม. เกษตร-
ศาสตร 
80,000.- บาท 

278 คน ความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใน
ระดับมาก คือ 
4.05 

11. โครงการอบรม 
ภาษาเยอรมันสําหรับ
บุคคลทั่วไป รุนที่ 48 

21 ก.ค. 
55- 
30 ก.ย. 
55 

อาคาร มษ. หรือ
อาคารเรียน มร. 

งบประมาณ
รายรับของ
โครงการ 
239,450.- 
บาท 

75 คน อยูระหวาง
ดําเนินการ 

12. โครงการฝ กอบรม
ภาษาสเปน 
สําหรับบุคคลทั่วไป  
รุนที่ 38 

4 ส.ค. 
55- 
20 ต.ค. 
55  

อาคาร มษ. หรือ
อาคารเรียน มร. 

งบประมาณ
รายรับของ
โครงการ 
377,000.- 
บาท 

60 คน อยูระหวาง
ดําเนินการ 
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 (๓๘) 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม วันท่ี/ 
ระยะเวลา 

สถานท่ี งบประมาณ จํานวน/
ผูเขารวม 

ผลการประเมิน 
โครงการ 

13. โครงการบริการ 
ทางวิชาการ  
การฝ กอบรม
ภาษาอังกฤษสาํหรบั
บัณฑิตศึกษา  
รุนที่ 33  

18 ส.ค. 
55-16 ก.ย. 
55 

อาคารเรียน มร. งบประมาณ
รายรับของ
โครงการ 
95,100.- บาท 

30 คน อยูระหวาง
ดําเนินการ 

14. โครงการประชุมเสนอ
ผลงานวิชาการและ
วิจัย สาขา
มนุษยศาสตร 
และสงัคมศาสตร  
ครั้งที่ 6 

11 ก.ย. 
55 

หองประชุม
พวงแสด ช้ัน 2
อาคาร 2 มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
19,335.- บาท 

110 คน ความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใน
ระดับมาก คือ 
4.09 

15. โครงการบริการทาง
วิชาการแกสังคมเรือ่ง 
“ปรัชญาในทารํา 
มวยจีน” 

13 ก.ย. 
55 

หองประชุม
พวงแสด ช้ัน 2
อาคาร 2 มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
10,500.- บาท 

76 คน ความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใน
ระดับมากทีสุ่ด 
คือ 4.72 

16. โครงการเสวนา 
ทางวิชาการ ปญหา
สังคม: กรณีศึกษา 
จากภาพยนตร  
ครั้งที่ 3 เรือ่ง 
ภาพยนตรบทบาท
สําคัญทางสังคม 

14 ก.ย. 
55 
เวลา 
9.30- 
16.30 น. 

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 
ม. เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุร ี

งบรายได 
22,000.- บาท 

105 คน ความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใน
ระดับมาก คือ 
4.25 

17. โครงการเสวนาเรือ่ง  
“การแปลนวนิยาย
วิทยาศาสตร 
และแฟนตาซ ี

25 ก.ย. 
55 
เวลา 
13.30-
17.00 น. 

หองประชุม 
พดดวง ช้ัน 3 
อาคาร 1 มษ. 

เงินทุนคณะฯ 
9,800.- บาท 

30 คน ความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใน
ระดับมาก คือ 
3.73 

รวม  17  โครงการ  
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 (๓๙) 

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
 
(8) โครงการอนุรักษพัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม 
 
ลําดั
บ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
วันท่ี/ 

ระยะเวลา สถานท่ี งบประมาณ จํานวน/
ผูเขารวม 

ผลการ
ประเมิน 
โครงการ 

1. โครงการทอดกฐิน
ประจําป พ.ศ. 2554 
และเผยแพรศิลป-
วัฒนธรรมไทย 
แกประชาชน 
ผูอยูหางไกล  

27-31 
ต.ค. 54 

วัดหัวเวียง  
ถ. สิงหนาทบาํรงุ  
ต. จองคํา  
อ. เมือง  
จ. แมฮ องสอน 

เงนิทุนคณะฯ 
29,167.16 
บาท 
เงนิศูนยศิลป-
วัฒนธรรม 
10,000.- บาท 

38 คน ความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใน
ระดับมากทีสุ่ด 
คือ 4.74 

2. โครงการฝ กอบรม
หลักสูตร “การนํา 
พุทธธรรมมาใช 
ในชีวิตประจําวัน”  
ภาค 2 ปการศึกษา 
2554 

2 พ.ย.- 
28 ธ.ค. 54 

หอง 602 ช้ัน 6 
อาคารสวรรคโลก 
มร. 
 

งบรายได 
46,666.60 
บาท 

81 คน ความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใน
ระดับมาก คือ 
4.00 

3. โครงการพัฒนา
นักศึกษา 
และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
“ประเพณีและพิธี
ทอดผาปา” 

19-22 ธ.ค. 
54 

16-17 พ.ย. 54 เงินทุนคณะฯ
11,800.- 
บาท 

59 คน ความพึงพอใจ
โดยรวม 
อยูในระดับ 
มากที่สุด คือ 
4.77 

4. โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
การเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “แมนาค: ผี สตรี 
อํานาจ” 

24 ก.พ. 55 หอง HOB 2411 
ภาควิชา
ประวัติศาสตร  
ช้ัน 4 อาคาร 2 
มษ. มร. 

เงินทุนคณะฯ 
6,952.- บาท 

84 คน ความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใน
ระดับมาก คือ 
4.09 
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 (๔๐) 

ลําดั
บ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม วันท่ี/ 
ระยะเวลา 

สถานท่ี งบประมาณ จํานวน/
ผูเขารวม 

ผลการ
ประเมิน 
โครงการ 

5. โครงการแลกเปลี่ยน
ภาษาและวัฒนธรรม
ไทยและญีปุ่น 

13 ม.ีค. 55 หองประชุม
พวงแสด  
ช้ัน 2 อาคาร 2  
มษ. มร. 

เงินทุนคณะฯ 
7,750.- บาท 

38 คน อยูระหวาง
ดําเนินการ 

6. โครงการ “บรรณารกัษ
กตัญู มุทิตาจิตครู
อาจารย” 

28 เม.ย. 
55 

หองสมุด ช้ัน 5 
อาคาร 1  มษ. 
มร. 

เงินทุนคณะฯ 
23,000.- 
บาท 

70 คน ความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใน
ระดับมาก คือ 
4.56 

7. โครงการประกวด
วรรณกรรมรามคําแหง 
ประจําป 2555 

พ.ค.-ธ.ค. 
55 

หองประชุม
พวงแสด  
ช้ัน 2 อาคาร 2  
มษ. มร. 

เงินทุนคณะ 
230,000 
บาท 
เงินสมาคมศิษย
เกา มร. 
100,000 
บาท 
เงินสมาคม
ภาษาและ
หนังสือฯ 
10,000 บาท 

200 คน โครงการยัง
ดําเนินการ 
ไมเสร็จสิ้น 

8. โครงการฝ กอบรม
หลักสูตร “การนําพทุธ
ธรรมมาใช 
ในชีวิตประจําวัน”  
ภาค 1 ปการศึกษา 
2555 

13 ม.ิย.-  
29 ส.ค. 55 

หอง 602 ช้ัน 6 
อาคารสวรรคโลก 
มร. 
 

เงินงบรายได 
52,660.- 
บาท 

80 คน อยูระหวาง
ดําเนินการ 

9. โครงการพัฒนา
นักศึกษาและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
“ปรัชญาและคําคม
สุนทรภู” 

26 ม.ิย. 55 วัดเทพธิดาราม 
กทม. 

เงินทุนคณะฯ 
2,200.- บาท 

57 คน ความพึงพอใจ
โดยรวม 
อยูในระดับ 
มากที่สุด คือ 
4.74 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๔๑) 

ลําดั
บ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม วันท่ี/ 
ระยะเวลา 

สถานท่ี งบประมาณ จํานวน/
ผูเขารวม 

ผลการ
ประเมิน 
โครงการ 

10. โครงการเสวนาทาง
วิชาการ “เปดตัว
นักเขียนซีไรต 
เจ็ดเลมสุดทาย เปดใจ
การใชภาษาไทยของ
ชาติ” 

30 ก.ค. 
55 

หองประชุม 
พดดวง ช้ัน 3 
อาคาร 1 มษ. มร. 

เงินทุนคณะฯ 
22,740.- 
บาท 

225 คน ความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใน
ระดับมาก คือ 
3.87 

รวม 10  โครงการ  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต 
เปาประสงคท่ี 2 ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
กลยุทธท่ี 4 พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต 
(1) จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุง 
 
ระดับการศึกษา/คณะ หลักสูตร สาขา 

คณะมนุษยศาสตร   
ปริญญาตร ี ศิลปศาสตรบัณฑิต 1. ภาษาอังกฤษ 

  2. ภาษาไทย 
  3. ประวัติศาสตร 
  4. ภาษาฝรั่งเศส 
  5. ภาษาเยอรมัน 
  6. ปรัชญา 
  7. สื่อสารมวลชน 
  8. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
  9. สารสนเทศศึกษา 
  10. ภาษาสเปน 
  11. ภาษารัสเซีย 
  12. ภาษาจีน 
  13. ประวัติศาสตรเพื่อการ

ทองเที่ยว 
ปรญิญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 14. บรรณารักษศาสตร 

และสารนิเทศศาสตร 
  15. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  16. ไทยศึกษา 
  17. การแปล (ภาษาองักฤษ-ไทย) 
  18. การแปล (ภาษาฝรั่งเศส-

ไทย) 
  19. ภาษาเยอรมันในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 
  20. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 21. สังคมวิทยา 
รวม 21  
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(2) จํานวนหลักสูตรใหม 
 
ระดับการศึกษา/คณะ หลักสูตร สาขา 

คณะมนุษยศาสตร   
ปริญญาตร ี - - 
ปริญญาโท - - 
ปริญญาเอก - - 

รวม - - 
 
(3) โครงการทางวิชาการเพื่อพัฒนาความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน 
 
ลําดับ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
วันท่ี/ 

ระยะเวลา สถานท่ี งบประมาณ จํานวน/
ผูเขารวม 

ผลการประเมิน 
โครงการ 

1. โครงการ “ภาษา
อาเซียน เรียนรูไว” 

มี.ค. 55-
ก.พ. 56 

มษ. มร. เงินทุนคณะฯ 
10,000.- 
บาท 

100 คน โครงการ 
ยังดําเนินการ 
ไมเสร็จสิ้น 

2. โครงการ “อบรม
ภาษาและ
วัฒนธรรม
อินโดนีเซียพื้นฐาน  

2-30 ก.ค. 
55 

หองเรียน
ภาควิชา LB 
มษ. มร. 

เงินทุนคณะฯ 
4,000.- บาท 

  

3. โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 

20-31 
ส.ค. 55 

หอง LAB 2 
สถาบันภาษา 
อาคารสุโขทัย 

เงินงบรายได 
42,375.- 
บาท 

29 คน ความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใน
ระดับมาก คือ 
4.14 

4. โครงการอบรม
ภาษาเกาหล ี

25 ก.ค.-
12 ก.ย. 
55 

หองบรรยาย 
1-2 ช้ัน 3  
ตึกเกา บธ. 

เงินงบรายได 
42,375.- 
บาท 

25 คน ความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใน
ระดับมาก คือ 
4.36 

5. โครงการอบรม
ภาษาและวัฒนธรรม
มาเลเซียเบื้องตน 

20 ส.ค.-
20 ก.ย. 
55 

หอง HOB 
1519 ช้ัน 5 
อาคาร 1 

เงินงบรายได 
42,375.- 
บาท 

32 คน ความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใน
ระดับมากทีสุ่ด
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มษ. มร. คือ 4.57 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม วันท่ี/ 

ระยะเวลา 
สถานท่ี งบประมาณ จํานวน/

ผูเขารวม 
ผลการประเมิน 

โครงการ 
6. โครงการอบรม

ภาษาและ
วัฒนธรรมเวียดนาม
เบื้องตน 

20 ส.ค.- 
20 ก.ย. 
55 

หอง SCL 
311 ช้ัน 3 
อาคาร
ปฏิบัติการ 
วท. 

เงินงบรายได 
42,375.- 
บาท 

29 คน ความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใน
ระดับมากทีสุ่ด
คือ 4.72 

7. โครงการอบรม
ภาษาจีนพื้นฐาน 

ส.ค.-ก.ย. 
55 

หอง AV 1 
ช้ัน 3 อาคาร 
1 มษ. มร. 

เงินงบรายได 
42,375.- 
บาท 

32 คน ความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใน
ระดับมาก คือ 
4.44 

8. โครงการอบรม
ภาษาและ
วัฒนธรรมเขมร
เบื้องตน 

20 ส.ค.- 
20 ก.ย. 
55 

ณ หอง HOB 
1519 ช้ัน 5 
อาคาร 1 มษ. 
มร. 

เงินงบรายได 
42,375.- 
บาท 

19 คน ความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใน
ระดับมาก คือ 
4.40 

9. โครงการอบรม
ภาษาและ
วัฒนธรรมพมา
เบื้องตน 

21 ส.ค.- 
21 ก.ย. 
55 

หอง HOB 
2409 
ภาควิชา
ประวัติศาสตร 
ช้ัน 4 อาคาร 
2 มษ. มร. 

เงินงบรายได 
42,375.- 
บาท 

29 คน ความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด 
คือ 4.72 
 

รวม  9  โครงการ  
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(4) บทความวิทยานิพนธปริญญาโท ปริญญาเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 
 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อบทความ ระดับ

การศึกษา 
ชื่อวารสาร 

 คณะมนุษยศาสตร   
1. นายสาโรช เนติธรรมกลุ 

ผลกระทบของวิสาหกจิชุมชนตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมในภาคใต
ตอนบนของประเทศไทย  

ปริญญาเอก การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
เน่ืองในวันครบรอบ 44 ป  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร หนา 419-430. 
(16-17 ม.ค. 54) 

2. นายทวี แผนทอง 
Rhetorics and Theme: A 
Comparative Study of the U.S. 
Presidents’ Inaugural Addresses 
During 1881-1957  

ปริญญาโท 2011 Asian Literacy 
Conference in Conjunction 
with 7th  LITCON & 4th ILLC 
Penang, Malaysia 
(11-13 October 2011) 

3. นายเศรษฐศิริ เสาสมพบ 
บทบาทในการรณรงคเพื่อสงเสริม
ความเปนไทยทางวิทยุกระจายเสียง: 
กรณีศึกษาบรษัิท ซี๊ดเอม็คอท จํากัด 
คลื่น เอฟ.เอ็ม. 97.5 เมกะเฮริตซ 

ปริญญาโท วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

รวม 3 เรื่อง 
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(5) หลักสูตรนานาชาติ 
 

หลักสูตร จํานวนนักศึกษา 
ภาคภาษาอังกฤษ 

1 หลักสูตร - - 
รวม - - 

ภาคภาษาจีน 
1 หลักสูตร - - 

รวม - - 
หลักสูตรภาคภาษา 

1 หลักสูตร - - 
รวม - - 

รวมท้ังหมด - - 
 
(6) นักศึกษาชาวตางชาติ 
 

ลําดับท่ี ชื่อประเทศ จํานวน 
- - - 

รวม - - 
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 (7) Visiting Scholar / Fellowship / Professor ที่สงออกไปตางประเทศและที่รับเขามาใน
มหาวิทยาลัย 
  - สงออกไปตางประเทศ 
 

ชื่อประเทศ จํานวน (คน) 
Visiting Scholar  
1.  ประเทศ - - 
รวม - 
Fellowship  
1.  ประเทศ - - 
รวม - 
Professor  
1.  ประเทศ - - 
รวม - 
รวมท้ังหมด - 
 
(8) นักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งที่สงออกไปและรับเขามาในมหาวิทยาลัยในหลักสูตรนานาชาติ 
 

ลําดับ ชื่อประเทศ จํานวน 
สงออกไปตางประเทศ 

- - - 
  - 

รวม - - 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๔๘) 

รับเขามาในมหาวิทยาลัย 
- - - 

   
รวม - - 

รวมท้ังหมด - - 
 
 
 
 
(9) โครงการความรวมมือกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 
 

โครงการ/วัตถุประสงค/
กิจกรรม 

หนวยงาน/องคกร ระยะเวลา จํานวน/ผูเขารวม 

1. บันทึกขอตกลงความรวมมือ
เครือขายการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
คณะ  

คณะมนุษยศาสตร  
ม. รามคําแหง  
กับคณะศิลปศาสตร 
ม. รังสิต 

7  ก.พ. 55 - 

รวม 1 โครงการ 
   
(10) โครงการความรวมมอืกับตางประเทศ 
  

โครงการ/วัตถุประสงค/
กิจกรรม 

หนวยงาน/องคกร ระยะเวลา จํานวน/ผูเขารวม 

- - - - 
รวม - โครงการ 
 
(11) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต 
 

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

ปริญญาตร ี - - 
ปริญญาโท - - 
ปริญญาเอก - - 
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รวม - - 
  
(12) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 
 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา จํานวนผูตอบแบบสอบถาม คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
ดานความรูความสามารถ - - 
ทางวิชาการในการปฏิบัติงาน   
ดานความรูพื้นฐานที่สงผลตอ - - 
การทํางาน   
ดานคุณธรรม จริยธรรม  - - 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ   

รวม - - 
(13) ภาวะการหางานทําของบัณฑิต 
 

ทํางานแลว 
ยังไมไดทํางาน

และ 
มิไดศึกษาตอ 

ศึกษาตอ ระดับการศึกษา/ 
คณะ 

 
จํานวน 

แบบสํารวจ 
จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

คณะ
มนุษยศาสตร 

       

ปริญญาตร ี 2,445 1,882 76.9 484 19.8 79 3.2 
รวม 2,445 1,882 76.9 484 19.8 79 3.2 

 
(14) ผูทําช่ือเสียงใหมหาวิทยาลัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ ทั้งดานอาชีพ ดานคุณธรรม 

จริยธรรม ดานกีฬาสุขภาพ ดานศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม 
 

ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด 
- - 

  
รวม - 
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(15) โครงงานกิจกรรมนักศึกษา 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

วันท่ี/ 
ระยะเวลา สถานท่ี งบประมาณ จํานวน/ 

ผูเขารวม 

ผลการ
ประเมิน 
โครงการ 

1. โครงงานนักศึกษา
ผลติภาพยนตร
เทิดพระเกียรติ
เรื่อง “รถเมล
พอเพียง” 

25 พ.ย.- 
4 ธ.ค. 54 

ภาค MC, 
โรงเรียน
สาธิต
รามคําแหง 
(ฝายมัธยม) 
และสํานัก
เทคโนโลยี
การศึกษา 
มร. 

เงิน
คาธรรมเนียม
วัสดุบริการ  
ภาค MC  
22,704.- 
บาท 

35 คน ความพึง
พอใจโดย
รวมอยูใน
ระดับมาก 
คือ 3.94 
 

2. โครงงานนักศึกษา
เรื่อง “บายศรีสู
ขวัญสัมพันธนอง
พี่” 

19 ก.ค. 
55 

หองประชุม
พวงแสด  
ช้ัน 2  
อาคาร 2 
มษ. มร. 

งบรายได 
11,370.- 
บาท 

130 คน ความพึง
พอใจโดย
รวมอยูใน
ระดับมาก 
คือ 4.31 

3. โครงงานนักศึกษา
เรื่อง กิจกรรม
สงเสริมสุขภาพ: 
The 1st 
Humanities 
Walk Rally 

3 ก.ย. 55 หองประชุม
พวงแสด  
ช้ัน 2  
อาคาร 2 
มษ. มร. 

งบรายได 
18,429.40 
บาท 

53 คน ความพึง
พอใจโดย
รวมอยูใน
ระดับมาก 
คือ 4.00 

4. โครงงานนักศึกษา
เรื่อง บณัฑิตที่พงึ
ประสงคใน
ประชาคมอาเซียน 

14 ก.ย. 
55 

หองประชุม
พวงแสด  
ช้ัน 2  
อาคาร 2 
มษ. มร. 

งบรายได 
15,000.- 
บาท 

112 คน ความพึง
พอใจโดย
รวมอยูใน
ระดับมาก 
คือ 4.33 

รวม  4  โครงการ 
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(16) โครงการพัฒนานักศึกษาและศิษยเกา 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

วันท่ี/ 
ระยะเวลา สถานท่ี งบประมาณ จํานวน/ 

ผูเขารวม 

ผลการ
ประเมิน 
โครงการ 

1. โครงการปจฉิม
นิเทศ ประจําป
การศึกษา 
2553-2554 

25 ม.ค. 
55 

หองประชุม
พวงแสด  
ช้ัน 2 อาคาร 
2 มษ. มร. 

เงินงบรายได 
17,445.60 
บาท 

77 คน ความพึง
พอใจโดย
รวมอยูใน
ระดับมาก 
คือ 4.34 

2. โครงการพัฒนา
นักศึกษา “บูชา 
พอขุน รูคุณ
อาจารย  
สืบสานความรู 
สูการปฏิบัติ” 

16 ก.พ. 
55 

หอง 1507 
และ 1519  
ช้ัน 5 อาคาร 
1 
มษ. มร. 

เงินทุนคณะฯ
24,030.- 
บาท 

80 คน ความพึง
พอใจโดย
รวมอยูใน
ระดับมาก
ที่สุด คือ 
4.77 

3. โครงการ 
“บัณฑิตภาษาจีน
กับการกาวสู
ประชาคม
อาเซียน” 

29 ก.พ. 
55 

หองประชุม
พวงแสด  
ช้ัน 2 อาคาร 
2 มษ. มร. 

เงินทุนคณะฯ 
9,350.- 
บาท 

100 คน อยูระหวาง
ดําเนินการ 

4. โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม  
คณะ
มนุษยศาสตร 
ประจําป
การศึกษา 
2555 

11 ม.ิย. 
55 

วิทยาเขต
ปจฉิมสวัสด์ิ 
สุวรรณ- 
นภาศรี 

งบรายได 
11,125.- 
บาท 

300 คน ความพึง
พอใจโดย
รวมอยูใน
ระดับมาก 
คือ 3.79 

5. โครงการ
เสริมสรางความรู
ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน ป

7-29 ก.ค. 
55 

อาคารเรียน 
ใน มร. 

เงินรายรับ
โครงการฯ 
2,057,000
.- บาท 

250 คน อยูระหวาง
ดําเนินการ 
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การศึกษา 2555 
ครั้งที่ 21 

6. โครงการถนนสู
ภาษาจีน  
ครั้งที่ 14 หัวขอ 
“เรียนรูภาษา
แตจิ ๋วดวย
ระบบพินอิน” 

11 ก.ค. 
55 

หองประชุม
พวงแสด  
ช้ัน 2 อาคาร 
2 มษ. มร. 

เงินทุนคณะฯ 
5,000.- 
บาท 

75 คน อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

วันท่ี/ 
ระยะเวลา 

สถานท่ี งบประมาณ จํานวน/ 
ผูเขารวม 

ผลการ
ประเมิน 
โครงการ 

7. โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ
ความรูเบื้องตนใน
การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร 
เพื่อประมวลผล
ขอมูลการวิจัย 

3 ก.ย. 55 หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 
สถาบัน
คอมพิวเตอร 

เงินทุนคณะฯ 
20,300.50 
บาท 

50 คน ความพึง
พอใจโดย
รวมอยูใน
ระดับมาก
ที่สุด คือ 
4.52 

8. โครงการศึกษาดู
งานดาน
กระบวนการผลิต
สื่อสิง่พิมพ 

3 ก.ย. 55 สํานักพิมพ 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

เงิน
คาธรรมเนียม
วัสดุบริการ 
ภาควิชา MC 
1,800.- 
บาท 

30 คน ความพึง
พอใจโดย
รวมอยูใน
ระดับดี คือ 
3.82 

9. โครงการเสรมิ
ประสบการณ
วิชาชีพ
สื่อสารมวลชน
เรื่อง ศึกษาดูงาน
การผลิตรายการ
วิทยุโทรทัศน ณ 
สํานักเทคโนโลยี

6 ก.ย. 55 สํานัก
เทคโนโลยี
การศึกษา  
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

เงิน
คาธรรมเนียม
วัสดุบริการ 
ภาควิชา MC 
1,800.- 
บาท 

41 คน ความพึง
พอใจโดย
รวมอยูใน
ระดับมาก 
คือ 4.05 
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การศึกษา  
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

10. โครงการพัฒนา
นักศึกษาดาน
วิชาการ 
“มนุษยศาสตรกับ
อุษาคเนย ครั้งที่ 
1” 

10 ก.ย. 
55 

หองประชุมพด
ดวง ช้ัน 3 
อาคาร 1 มษ. 
มร. 

เงินทุนคณะฯ 
8,800.- 
บาท 

38 คน ความพึง
พอใจโดย
รวมอยูใน
ระดับมาก 
คือ 4.06 

 
 
 
 
 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วันท่ี/ 
ระยะเวลา 

สถานท่ี งบประมาณ จํานวน/ 
ผูเขารวม 

ผลการ
ประเมิน 
โครงการ 

11. โครงการ  
“มองอาเซียน 
ผานภาพยนตร” 
- ฉายภาพยนตร
ประเทศ
มาเลเซีย 
- ฉายภาพยนตร
ประเทศพมา 

12 และ  
14 ก.ย. 
55 

หองประชุม
พดดวง ช้ัน 3 
อาคาร 1 
มษ. มร. 

เงินทุนคณะฯ 
7,000.- 
บาท 

70 คน อยูระหวาง
ดําเนินการ 

12. โครงการกจิกรรม
พัฒนานักศึกษา  
การจัดฉาย
ภาพยนตรเรือ่ง 
“The Sound of 
Music” 

13 ก.ย. 
55 

หอง 2411  
ช้ัน 4 อาคาร 
2 มษ. มร. 

เงินทุนคณะฯ 
4,000.- 
บาท 

61 คน ความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใน
ระดับมาก คือ 
4.22 

13. โครงการเสวนา 
“ประสบการณ 

14 ก.ย. 
55 

หองภาควิชา
บรรณารักษ

เงิน
คาธรรมเนียม

57 คน ความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใน



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๕๔) 

การรายงานขาว 
และจริยธรรมของ
สื่อมวลชนใน
ภูมิภาคอาเซียน” 

ฯ ช้ัน 5 
อาคาร 1 
มษ. มร. 

วัสดุ ภาควิชา 
MC 
10,400.- 
บาท 

ระดับมาก คือ 
4.39 

รวม  14  โครงการ 
 
(17) ผลประเมินคุณภาพในระบบ QA  และระบบ ISO 
 หนวยงานทีผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา QA  จํานวน 7 หนวยงาน ไดแก 
 1. ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร 
 2. ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
 3. ภาควิชาประวัติศาสตร 
 4. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร 
 5. ภาควิชาภาษาตะวันตก 
 6. ภาควิชาปรัชญา 
 7. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
(18) โครงงานฝ กอบรมการใชบทเรียน e-Learning 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

วันท่ี/ 
ระยะเวลา สถานท่ี งบประมาณ จํานวน/ 

ผูเขารวม 

ผลการ
ประเมิน 
โครงการ 

- - - - - - - 
       
รวม  -  โครงการ 
 
กลยุทธท่ี 5 พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
(19) โครงการพัฒนาอาจารยและบคุลกรสายสนับสนุน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

วันท่ี/ 
ระยะเวลา สถานท่ี งบประมาณ จํานวน/ 

ผูเขารวม 

ผลการ
ประเมิน 
โครงการ 

1. โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“การเตรียมความ

7 ก.พ. 55 หองประชุม
พวงแสด  
มษ. มร.  

เงินทุนคณะฯ 
45,342.- 
บาท 

150 คน ความพึงพอใจ 
โดยรวมอยูใน
ระดับดี คือ 
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พรอมเพื่อรับการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน” 

4.23  

2. โครงการสงเสรมิ
สุขภาพ 
และสมรรถภาพ
รางกาย 

9 ก.พ. 55 ลานปสาน 
มษ. มร. 

เงินทุนคณะฯ 
7,150.- 

100 คน อยูระหวาง
ดําเนินการ 

3. โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ  
“การเขียนหนังสือ
ราชการ” 

27 ก.พ. 55 หอง AV ช้ัน 
3 อาคาร 1 
มษ. มร. 

เงินทุนคณะฯ 
5,257.- บาท 

38 คน ความพึงพอใจ 
โดยรวมอยูใน
ระดับดีมาก คือ 
4.52  

4. โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ  
“การเขียนบันทึก
รายงานการ
ประชุม” 

28 ก.พ. 55 หอง AV ช้ัน 
3 อาคาร 1 
มษ. มร. 

เงินทุนคณะฯ 
4,875.- บาท 

41 คน ความพึงพอใจ 
โดยรวมอยูใน
ระดับดีมาก คือ 
4.54  

 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วันท่ี/ 
ระยะเวลา 

สถานท่ี งบประมาณ จํานวน/ 
ผูเขารวม 

ผลการ
ประเมิน 
โครงการ 

5. โครงการสมัมนา
เรื่อง “บทบาท 
ของบุคลากร 
สายสนับสนุน 
ในการเปน
ประชาคม
อาเซียน” 

15-17 ม.ิย. 
55 

หองประชุม
พวงแสด  
มษ. มร.  
และโรงแรม
นาคาคีรี  
รีสอรท 
แอนด สปา  
จ. กาญจนบรุ ี

เงินงบรายได
120,000.- 
บาท 
เงินทุนคณะฯ 
146,000.- 
บาท 

100 คน ความพึงพอใจ 
โดยรวมอยูใน
ระดับมาก คือ 
4.40  

6. โครงการสมัมนา
เรื่อง “การกําหนด
ทิศทางพฒันา 
คณะมนุษยศาสตร
เพื่อมุงสูความเปน

27 ส.ค. 
55 

หองประชุม
พวงแสด  
มษ. มร. 

เงินทุนคณะฯ 
72,500.- 
บาท 

114 คน ความพึงพอใจ 
โดยรวมอยูใน
ระดับมาก คือ 
4.33 
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สากลและ
ประชาคมอาเซียน 

7. โครงการศึกษาดู
งาน  
ณ ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี 
(เกาหลีใต) 

5-9 ก.ย. 55 ประเทศ
สาธารณรัฐ
เกาหล ี
(เกาหลีใต) 

เงินทุนคณะฯ 
831,600.- 
บาท 
ผูเขารวม
โครงการฯ 
554,400.- 
บาท 

78 คน อยูระหวาง
ดําเนินการ 

8. โครงการสมัมนา 
เรื่อง “นโยบาย 
สูการปฏิบัติ:  
การพัฒนาอาจารย
มนุษยศาสตร” 

14 ก.ย. 55 
เวลา 
13.30-
15.30 น. 

หอง AV 1 
ช้ัน 3 มษ. 
มร. 

เงินทุนคณะฯ 
4,250.- บาท 

27 คน ความพึงพอใจ 
โดยรวมอยูใน
ระดับมากทีสุ่ด 
คือ 4.67 

 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วันท่ี/ 
ระยะเวลา 

สถานท่ี งบประมาณ จํานวน/ 
ผูเขารวม 

ผลการ
ประเมิน 
โครงการ 

9. โครงการอภิปราย 
“การศึกษาเพื่อ 
การสรางพลเมือง 
ในระบอบ
ประชาธิปไตย” 

24 ก.ย. 55 
เวลา 12.30-
16.30 น. 

หองประชุม
พวงแสด  
มษ. มร. 

เงินทุนคณะฯ 
21,500.- 
บาท 

  

10. โครงการบรรยาย 
เรื่อง “บทบาท 
ของสถานศึกษา 
ตอการป องกัน 
และแกไขปญหา
ยาเสพติด” 

27 ก.ย. 55 
เวลา 12.30-
16.30 

หองประชุม
พวงแสด  
มษ. มร. 

เงินทุนคณะฯ 
16,100.- 
บาท 

105 คน ความพึงพอใจ 
โดยรวมอยูใน
ระดับมาก คือ 
4.21 

รวม  10  โครงการ 
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(20) โครงการอบรม สมัมนา บรรยายพเิศษ และศึกษาดูงานภายในประเทศ 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/ 
การสัมมนา/ประชุม

วิชาการ/การฝกอบรม/
บรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงาน 

ฯลฯ ภายในประเทศ 

ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 

1. ประชุมวิชาการนานาชาติ 
ดานภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ ครั้งที่ 1 ในหัวขอ 
“Expanding Horizons in 
English Language and 
Literary Studies” 

คณาจารยภาควิชา
ภาษาอังกฤษฯ จํานวน 7 คน 

18-20 ต.ค. 
54 

โรงแรม
มณเฑียร  
(สุรวงศ) 

เงินรายได 
มร. 
26,950.- 
บาท 

2. โครงการสมัมนานานาชาติ  
ในหัวขอ “เหลียงหลงั 
แลหนา 500 ป 
ความสัมพันธไทย-
โปรตุเกส” 

รศ. ดร. นงนภัส  
ตาปสนันทน 

3-4 พ.ย. 55 หอง 111 
อาคารมหา
จุฬาลงกรณ 
จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย 

- 

3. โครงการฝ กอบรมระดับ
ภูมิภาคเอเชีย-แปซฟิ ก 
“Enhancing Impact  
of Community 
Broadcasting” 

ผศ. สุภาณี นิตยเสมอ 11-13 ธ.ค. 
54 

โรงแรม 
แอมบาสเดอร 
กทม. 

- 

4. ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 3rd 
International 
Conference on 
Language an 
Communication  
(ICLC 2011) หัวขอ 
“Interdisciplinary 
Discourse in Language 
and Communication” 

รศ. ดร. อัจฉรา เพงพานิช 
รศ. นัญ เจริญพันธุศิรกิุล 
ผศ. คนึงนิตย จันทุรัตน 
อ. ดร. แกวกัลยา  
อภัยบัณฑิตกุล 
อ. ดร. ฐิติรัตน ภูกาญจน 

15-16 ธ.ค. 
54 
เวลา 8.30-
16.30 น. 

สถาบัน
บัณฑิต- 
พัฒนบริหาร
ศาสตร 

เงินทุน
คณะฯ 
10,000.- 
บาท 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๕๘) 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/ 
การสัมมนา/ประชุม

วิชาการ/การฝกอบรม/
บรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงาน 

ฯลฯ ภายในประเทศ 

ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 

5. โครงการฝ กอบรม 
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
“การบรหิารโครงการ 
วิจัยระดับชํานาญการ 
และชํานาญการพิเศษ” 
(research project 
management) 

นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท 19-21 ธ.ค. 
55 
เวลา 8.00-
17.00 น. 

หองประชุม 
ช้ัน 2 อาคาร
ทาชัย มร. 

- 

6. ประชุมคณะกรรมการ 
กํากับมาตรฐานวิชาการ 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  
ครั้งที่ 2/2554 เพือ่
พิจารณาการจัดเกรดประจํา 
ภาคการศึกษาที่ 1/2554 

รศ. ดร. สุธาวดี หนุนภักดี 9 ม.ค. 55 
เวลา 10.30-
12.00 น. 

หองประชุม 
คณะศิลป-
ศาสตร  
(3.-213)  
อาคาร 
อุไรรัตน  
ม. รังสิต 

- 

7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“การทํานุบํารงุพระพุทธ-
ศาสนา-ศาสนาประจําชาติ
ไทย” 

อ. เศวรัตน วนาสุขพันธ 11 ม.ค. 55 โรงแรม 
มิราเคิล 
แกรนด กทม. 

- 

8. ประชุมวิชาการของ 
ที่ประชุมอธิการบดี 
แหงประเทศไทย (ทปอ.) 
ประจําป 2554 หัวขอเรื่อง 
“การเตรียมการอุดมศึกษา 
สูประชาคมอาเซียน” 

คณาจารยคณะมนุษยศาสตร 
จํานวน 26 ราย 

14 ม.ค. 55 อาคาร
หอประชุม 
พอขุน
รามคําแหง
มหาราช มร. 

- 

 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๕๙) 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/ 
การสัมมนา/ประชุม

วิชาการ/การฝกอบรม/
บรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงาน 

ฯลฯ ภายในประเทศ 

ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 

9. ประชุมเรื่อง “นโยบาย 
ภาษาของประเทศ: 
ภาวะวิกฤตที่ตองแก:  
วิกฤตของภาษาถ่ิน”  

ศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ 13-16 ม.ค. 
55 

โรงแรม 
พระนางอนิน  
จ. กระบี ่

- 

10. โครงการสมัมนาทางวิชาการ 
“การพฒันาคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการ 
ดานสารสนเทศศาสตร” 

อ. พรชิตา อุปถุมภ 
อ. ศิริงาม แผลงชีพ 

17 ม.ค. 54 
เวลา 9.00-
16.00 น. 

อาคารสัมมนา 
1 ช้ัน 2  
ม. สุโขทัย- 
ธรรมาธิราช 

- 

11. โครงการฝ กอบรม
คอมพิวเตอรตามมติ
คณะรัฐมนตรี รุนที่ 30 

น.ส. สุกญัญา สมานเพือ่น 
น.ส. วรรณวิสาข พลขยัน 
นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท 

18-20 ม.ค. 
55 

หอง ITSC 6  
ช้ัน 2 อาคาร
เวียงคํา มร. 

- 

12. โครงการบริการวิชาการ 
แกชุมชนเรื่อง  
“การประยุกตใชวิธีคิด 
แบบโยนิโสมนสิการ 
ในการพัฒนาตนเอง 
และการจัดการเรียนรู 
ใหกับผูเรียน” 

ผศ. อุดมพร ช้ันไพบลูย 
อ. ปรีดา เมธีภาคยางกรู 
อ. ณัฐวรรณ ช่ังใจ 
อ. กิติยวดี ชาญประโคน 
อ. นันทพร พุมมณี 
อ. ตรีนุช พลางกรู 

23 ม.ค. 55 
เวลา 9.00-
12.00 น. 
 

หองประชุม 
อาคารศรีชุม 
ช้ัน 2 มร. 

- 

13. ประชุมเสวนาเครือขายงาน
ดานนโยบายและแผน 
และการคลัง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 
(ไตรมาสที่ 2) 

น.ส. ราตรี  พงษสุวรรณ 
นางเยาวรตัน วองลลีาเศรษฐ 

23 ม.ค. 55 
เวลา 9.00-
16.00 น. 

หองประชุม 
ช้ัน 5 
อาคาร 
วิทยบริการ 
และบริหาร  
กองอาคาร
สถานที่ มร. 

- 

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๖๐) 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/ 
การสัมมนา/ประชุม

วิชาการ/การฝกอบรม/
บรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงาน 

ฯลฯ ภายในประเทศ 

ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 

14. โครงการเสวนาทางวิชาการ 
เรื่อง “ผสานความคิด 
เพื่อพิชิตปญหา  
สูการพัฒนางาน” 

น.ส. ดาราวรรณ ลอมเสถียร 
น.ส. ถลัชนันท สงัขทอง 
น.ส. สุพาภรณ แสนใจ 

25 ม.ค. 55 
เวลา 9.00-
16.00 น. 

หองประชุม
สุพรรณิการ 
ช้ัน 2 อาคาร
สถาบัน
คอมพิวเตอร 

- 

15. ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูในฐานะเปน
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
เรื่อง ประสบการณของ 
ผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 
2553 และการดําเนินงาน
การใชระบบฐานขอมลู 
การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ระยะที่ 3 ของสถาบัน-
อุดมศึกษา” 

อ. ดร. วันเพ็ญ วอกลาง 
 

ม.ค. 55 
 

โรงแรม 
แอมบาส 
ซาเดอร กทม. 

- 

16. ประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติเรื่อง “Teacher 
Collaboration: Shaping 
the Classroom of the 
Future” 

รศ. เอมอร  ดิสปญญา 27-28 ม.ค. 
55  
เวลา 8.30-
17.00 น. 

โรงแรม  
The Imperial 
Queen’s 
Park Hotel 
กทม. 

เงินรายได 
มร. 
3,800.- 
บาท 

 
 
 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๖๑) 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/ 
การสัมมนา/ประชุม

วิชาการ/การฝกอบรม/
บรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงาน 

ฯลฯ ภายในประเทศ 

ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 

17. โครงการฝ กอบรม 
เชิงปฏิบัติการเรื่อง  
“การอบรมผูจดัทาํ SAR 
ของหนวยงาน” 

ผศ. ดร. อรพิน กําปนทอง 
นางพิมลสริ ิเลิศธนาไพจิตร 
น.ส. นันทิชา รอดไทย 
น.ส. กนกพร ภูสุวรรณ 
น.ส. นิราพร บุดดา 
อ. ชุติมา ผิวเรืองนนท 

1-3 ก.พ. 55 
 

พาวิลเลี่ยน  
ริมแคว  
รีสอรท  
จ. กาญจนบรุ ี

- 

18. ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตัดสิน 
การประกวดหนังสอืดีเดน 
ประจําป พ.ศ. 2555 

ศ. ดร. รื่นฤทัย  สัจจพันธุ 
รศ. ทวีศักด์ิ  ปนทอง 

3, 16, 23 
ก.พ. และ 2 
มี.ค. 55 
เวลา 9.30-
14.30 น.  

หองประชุม
สุพรรณิการ 
ช้ัน 2 ศูนยฝ ก
ปฏิบัติการ
โรงแรม- 
สวนสุนันทา 

- 

19. โครงการฝ กอบรม 
เชิงปฏิบัติการเรื่อง  
“การประชาสัมพันธเพือ่การ
แนะแนวการศึกษา” 

นายสมชาย  อรัญอนันตชัย 6-7 ก.พ. 55 หองประชุม
สุพรรณิการ 
ช้ัน 2 
อาคารสถาบัน
คอมพิวเตอร 

- 

20. โครงการอบรมตําราสอน
ภาษาจีนแกอาจารยสอน
ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา 
ในประเทศไทย 

อ. ดร. นพธร ปจจัยคุณธรรม 6-7 ก.พ. 55 
เวลา 9.00-
16.00 น. 

หอง 210 ช้ัน 
2 อาคารมหา-
จุฬาลงกรณ 
คณะอักษร-
ศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- 

 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๖๒) 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/ 
การสัมมนา/ประชุม

วิชาการ/การฝกอบรม/
บรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงาน 

ฯลฯ ภายในประเทศ 

ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 

21. โครงการสมัมนานวัตกรรม
การเรียนการสอนภาษา
ภาษาฝรั่งเศส ประจําป
งบประมาณ 2555 เรื่อง  
“กลยุทธการเขียน-การพูด
ภาษาฝรั่งเศสและการ
สื่อสารระหวางวัฒนธรรม” 
(Technique de classe: 
écritoral et 
interculturalité) 

อ. จิณหนิภา ทาสุคนธ 
Mr. Olivier GUITTON  

6-7 ก.พ. 55 
เวลา 8.30-
16.30 น. 

หองประชุม
อเนกประสงค  
คณะ
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร 
ม. ราชภัฏ-
จันทรเกษม 

- 

22. โครงการฝ กอบรมเชิง
ปฏิบัติการนวัตกรรม 
สื่อการสอนสมัยใหม 

นางสุภาทิพย ลิ้นบาง 
นางประภาพรรณ ทวีวาร 
นางรสริน สกุลโรจนประวัติ 
น.ส. จันทรวิภา วินทะชัย 

7 ก.พ. 55 
เวลา 9.00-
16.00 น. 

หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร  
ITSC6 ช้ัน 2 
อาคารเวียงคํา 
มร. 

- 

23. โครงการ “อบรมภาษามือ
ไทยข้ันพื้นฐานสําหรับ
บุคลากร” 

รศ. สมร วิเศษมณี 
น.ส. ดาราวรรณ ลอมเสถียร 
นางดวงอมร พทิักษธรรม 
นางประภาพรรณ ทวีวาร 

8-10 ก.พ. 
55 
เวลา 8.30-
16.30 น. 

หอง NMB 
306  
อาคารนพมาศ  
ช้ัน 3 มร. 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๖๓) 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/ 
การสัมมนา/ประชุม

วิชาการ/การฝกอบรม/
บรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงาน 

ฯลฯ ภายในประเทศ 

ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 

24. ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูในฐานะเปน
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
เรื่อง ประสบการณของ 
ผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 
2553 และการดําเนินงาน
การใชระบบฐานขอมลู 
การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ระยะที่ 3 ของ
สถาบันอุดมศึกษา” 

ผศ. ดร. อรพิน กําปนทอง 10 ก.พ. 54 โรงแรม 
แอมบาส- 
ซาเดอร กทม. 

- 

25. ประชุมคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ การจัดทํา
คลังขอมลูมรดกภูมิปญญา 
ทางวัฒนธรรม ประจําป
งบประมาณ 2555 

ศ. รื่นฤทัย สัจจพันธ 14-16 ก.พ. 
55 
เวลา 8.30-
16.30 น. 

หองประชุมช้ัน 
1  
กรมสงเสริม
วัฒนธรรม 
กทม. 

- 

26. โครงการฝ กอบรม 
เพื่อการจัดการความรูเรื่อง 
“การจัดทํา มคอ. 3 มคอ. 4 
มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 
7 

คณาจารยคณะมนุษยศาสตร 
จํานวน 17 คน 

15 ก.พ. 55 
เวลา 8.30-
16.30 น. 

หองประชุม 
501 ช้ัน 5 
อาคารบรกิาร
และบริหาร 

- 

 
 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๖๔) 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/ 
การสัมมนา/ประชุม

วิชาการ/การฝกอบรม/
บรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงาน 

ฯลฯ ภายในประเทศ 

ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 

27. โครงการเสวนา 
เชิงปฏิบัติการเรื่อง  
“แผนกลยุทธ ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555-2559  
และถายทอดแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ผศ. ดร. อรพิน กําปนทอง 
นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท 
นางสกลุสริ ิสรสริ ิ

16 ก.พ. 55 
เวลา 8.30-
16.30 น. 

หอประชุม 3 
ช้ัน 3 อาคาร
วิทยบริการ
และบริหาร 

- 

28. ประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติเรื่อง  
“The Communication/ 
Dialogue/Interaction 
between Thai and 
Chinese Cinema,” An 
International 
Conference and 
Screening of Chinese 
File 

อ. ดร. นพธร ปจจัยคุณธรรม 16-18 ก.พ. 
55 

คณะนิติศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  
และโรงแรม
มณเฑียร  
สุรวงศ 

เงินรายได 
มร. ป 55 
จํานวน 
2,000 
บาท 

29. โครงการอบรมการบริการ
ทางวิชาการดานกฎหมาย
เรื่อง “กฎหมาย
ประกันสังคม” 

นายกิตติศักด์ิ คงพูน 
น.ส. วีนัส อาจชอบการ 
น.ส. สุพาภรณ แสนใจ 
นางปยนาฎ เจริญมิน 
นายสุรชัย ไพรินทร 
น.ส. ถลัชนันท สงัขทอง 

21 ก.พ. 55 
เวลา 8.30-
12.00 น. 

อาคาร
นิติศาสตร 1 
ช้ัน 4  
หอง 1403 

- 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๖๕) 

น.ส. กัญชลิกา ทองอยู  
กุลวุฒเิมธากิจ 
น.ส. ปุญชรัสมิ์ สังขเอี่ยม 
น.ส. เค็ตธิริยา แหวนเงิน 
น.ส. วชิรา ปยะตระภูม ิ

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/ 
การสัมมนา/ประชุม

วิชาการ/การฝกอบรม/
บรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงาน 

ฯลฯ ภายในประเทศ 

ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 

30. ประชุมวิชาการสังคมศาสตร 
มนุษยศาสตร  
และศึกษาศาสตร ประจําป 
พ.ศ. 2554 ในหัวขอ 
“อาเซียน มหาวิทยาลัย 
วิจัยแหงชาติ กับอนาคต
ประเทศไทย” 

รศ. ทวีศักด์ิ ปนทอง 23-24 ก.พ. 
55 
เวลา 9.00-
16.00 น. 

โรงแรม 
รอยัลริเวอร 
กรุงเทพฯ 

เงินรายได 
มร. ป 55 
จํานวน 
1,000 
บาท 

31. โครงการบรรยายพเิศษ เรื่อง 
“แนวคิด โอกาส  
และความทาทายของ
อุดมศึกษาไทยในการ 
กาวสูประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน” 

รศ. รศ. ทวีศักด์ิ ปนทอง 
อ. อัญชลา โภชนสมบรูณ 

28 ก.พ. 55 
เวลา 13.00-
16.00 น. 

หอประชุม  
ช้ัน 9  
อาคารเฉลมิ 
พระเกียรติ  
ม. เกษมบัณฑิต 
วิทยาเขต
พัฒนาการ 

- 

32. โครงการสมัมนานานาชาติ  
The 2nd  International 
Seminar and QS Master 
Class on International 
of Higher Education 
(IQS) 

รศ. เอมอร ดิสปญญา 2-3 ม.ีค. 55 โรงแรม 
เจ ดับบลิว  
แมริออท กทม. 

เงินรายได 
มร.  
1,500 
บาท 



  รายงานประจําป 
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 (๖๖) 

33. โครงการจัดการความรู 
(กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ) 
เรื่อง “การจัดการเรียน 
การสอนที่เนนผูเรียน 
เปนสําคัญ” (ครั้งที่ 2) 

ผศ. สุภาณี นิตยเสมอ 
อ. ดร. แกวกัลยา  
อภัยบัณฑิตกุล 
อ. ประเสริฐ เย็นประสิทธ์ิ 
อ. ณัฐวรรณ ช่ังใจ 
อ. ศุภรัตน ต่ีคะกุล 
อ. กิติยวดี ชาญประโคน 
อ. พัชรี ศรีสังข 
อ. ตรีนุช พลางกรู 

22 ม.ีค. 55 
เวลา 11.00-
14.00 น. 

หองประชุม 
802 อาคาร 
ทาชัย ช้ัน 8 

- 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/ 
การสัมมนา/ประชุม

วิชาการ/การฝกอบรม/
บรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงาน 

ฯลฯ ภายในประเทศ 

ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 

34. ประชุมประจาํปทาง
มานุษยวิทยา ครั้งที่ 10 
หัวขอ “อาเซียน: ประชาคม
ในมิติทางวัฒนธรรม  
ความขัดแยงและความหวัง” 

อ. ศุภรัตน  ต่ีคะกุล 28-30 ม.ีค. 
55 

ศูนย
มานุษยวิทยา
สิรินทร 

เงินรายได 
มร. 1,000 
บาท 

35. ปฏิบัติงานในโครงการอบรม
คุณธรรมในเด็ก 
ภาคฤดูรอน (รุนที่ 28)  
ป 2555 

รศ. ดร. ธัญญรัตน ปาณะกุล 2-5 และ  
10-11 เม.ย. 
55 

มูลนิธิสถานที ่
ไมต้ังอยูใน
ความไม
ประมาท 

- 

36. โครงการแลกเปลี่ยนความรู
เรื่อง “การใชนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการเรียน 
การสอนของมหาวิทยาลัยฯ 

รศ. เอมอร ดิสปญญา 
อ. นันทพร พุมมณี 
นายปฐม ตาตะนานันท 
อ. อุบลศรี เสนาะรักษ 
อ. นภสมน นิจนิรันดร 
รศ. ยงยุทธ  รักษาศร ี
อ. จเลิศ  เจษฎาวัลย 

4 เม.ย. 55 
8.30-16.00 
น. 

หองประชุม
สุพรรณิการ 
ช้ัน 2 อาคาร
สถาบัน
คอมพิวเตอร 
มร. 

- 

37. โครงการเสรมิสรางคุณธรรม 
จริยธรรม  

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร 10 เม.ย. 55 
เวลา 13.00-

หองประชุม
ใหญ อาคาร

- 
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 (๖๗) 

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 16.00 น. พอขุน
รามคําแหง
มหาราช 

 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/ 
การสัมมนา/ประชุม

วิชาการ/การฝกอบรม/
บรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงาน 

ฯลฯ ภายในประเทศ 

ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 

38. ประชุมพนักงาน
มหาวิทยาลยัเรือ่ง  
“การเขาสูประกันสังคม 
และแนวทางการคิด  
การจายคาจางแนวใหม” 

นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท 
นางรุงทิวา  ออกลกจิ 
น.ส. สุกญัญา สมานเพือ่น 
น.ส. วรรณวิสาข พลขยัน 
นางนลินี ย่ิงยง 
น.ส. ชลพรรษ ลิ้นบาง 

25 เม.ย. 55 
เวลา 9.00-
12.00 น. 

อาคาร
หอประชุม 
พอขุน
รามคําแหง
มหาราช มร. 

- 

39. โครงการฝ กอบรมการใชงาน
เว็บไซตสําเรจ็รปู (Joomla) 
เบื้องตน  

น.ส. วรรณวิสาข พลขยัน 24-26 เม.ย. 
55 

หอง ITSC 6 
ช้ัน 2 อาคาร
เวียงคํา  

- 

40. โครงการสมัมนาผูดูแล
ระบบงานและระบบ
บุคลากร มร. 

น.ส. ถลัชนันท สงัขทอง 27 เม.ย. 55 
เวลา 9.00-
12.00 น. 

หองประชุม
สุพรรณิการ 
ช้ัน 2 อาคาร
สถาบัน
คอมพิวเตอร 

- 

41. โครงการฝ กอบรม 
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
“เทคนิคการเขียนบทความ
ทางวิชาการเพือ่ตีพิมพ 
ในวารสารและวิจัย

รศ. สมร วิเศษมณี 
รศ. นัญ  เจรญิพันธุศิริกลุ 
ผศ. ดร. จินดา  
ศรีรัตนสมบญุ 
อ. ณัฐวรรณ ช่ังใจ 

1-2 พ.ค. 55 
เวลา 8.00-
17.00 น. 

อาคารทาชัย 
ช้ัน 2  
หอง 0213  
ม. รามคําแหง 

- 
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 (๖๘) 

ระดับชาติและนานาชาติ” อ. ปรีดา เมธีภาคยางกรู 
อ. สิริชัย  โชคชัยสัมฤทธ์ิ 
อ. ชนาพร พิทยาบูรณ 

 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/ 
การสัมมนา/ประชุม

วิชาการ/การฝกอบรม/
บรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงาน 

ฯลฯ ภายในประเทศ 

ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 

42. โครงการอบรม “ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยงานสารบรรณ  
พ.ศ. 2526 พนักงาน
มหาวิทยาลัย รุนที่ 1 

น.ส. ชลพรรษ ลิ้นบาง 
นางนลินี ย่ิงยง 

1-2 พ.ค. 55 หองประชุม 
802 ช้ัน 8 
อาคารทาชัย 
มร. 

- 

43. โครงการฝ กอบรมการใชงาน
เว็บไซตสําเรจ็รปู (Joomla) 
ระดับกลาง 

น.ส. สุพาภรณ แสนใจ 1-3 พ.ค. 55 หอง ITSC 6 
ช้ัน 2 อาคาร
เวียงคํา  

- 

44. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเขียน Story 
Board เพือ่ผลิตสื่อการสอน 
e-learning กลุมที่ 1 

ผศ. ดร. สถิตย ไชยปญญา 
อ. ดร. สรตี ปรีชาปญญากลุ 
อ. รัฐพร อมตวนิช 

2 พ.ค. 55 หองฝ กอบรม
ศูนยสื่อ 
การสอนทาง
อิเลก็ทรอนิกส  
ช้ัน 2 อาคาร
ทาชัย มร. 

- 

45. โครงการฝ กอบรมเรื่อง  
การวิเคราะหขอมลู 
ดวยโปรแกรม PASW 
Statistics 18 

รศ. ดร. วิษณุ สุวรรณเพิ่ม 
อ. ดร. แกวกัลยา  
อภัยบัณฑิตกุล 
อ. ดร. ฐิติรัตน ภูกาญจน 

2-4 พ.ค. 55 อาคารสถาบัน
คอมพิวเตอร 
ช้ัน 2 หอง 
ICB 209 มร. 

- 

46. ประชุมวิชาการจีนศึกษา
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1  
ในหัวขอ “จีนภิวัฒน 

อ. เศวรัตน  วนาสุขพันธ 
อ. ดร. นพธร ปจจัยคุณธรรม 

3-4 พ.ค. 55 ม. หอการคา
ไทย 

เงินทุนคณะฯ 
1,400 บาท 
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 (๖๙) 

ในมิติภาษา วรรณกรรม การ
สอน และวัฒนธรรมศึกษา” 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/ 
การสัมมนา/ประชุม

วิชาการ/การฝกอบรม/
บรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงาน 

ฯลฯ ภายในประเทศ 

ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 

47. โครงการสมัมนา “ผูดูแล
เว็บไซตหนวยงานภายใน 
มร.” 

นายธนายุทธ เลี้ยงรักษา 4 พ.ค. 55 หองประชุม
สุพรรณิการ 
ช้ัน 2   
อาคารสถาบัน
คอมพิวเตอร  

- 

48. โครงการอบรม “ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยงานสารบรรณ  
พ.ศ. 2526 พนักงาน
มหาวิทยาลัย รุนที่ 2 

น.ส. สุกญัญา สมานเพือ่น 
น.ส. วรรณวิสาข พลขยัน 

3-4 พ.ค. 55 หองประชุม 
802 ช้ัน 8 
อาคารทาชัย 
มร. 

- 

49. โครงการอบรม “ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยงานสารบรรณ  
พ.ศ. 2526 พนักงาน
มหาวิทยาลัย รุนที่ 3 

นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท 
นางรุงทิวา  ออกลกจิ 

10-11 พ.ค. 
55 

หองประชุม 
802 ช้ัน 8 
อาคารทาชัย 
มร. 

- 

50. ประชุมวิชาการประจําป 
2555 (TK Conference 
on Reading 2012) 

รศ. ดร. อัจฉรา เพงพานิช 
รศ. นัญ  เจรญิพันธุศิริกลุ 
ผศ. คนึงนิตย จันทุรัตน 
อ. กัลยาณี สุภวัน 

10-11 พ.ค. 
55 
เวลา 8.00-
16.30 น. 

หองอโนมา 
แกรนด 
โรงแรม 
อโนมา กทม.  

- 

51. โครงการสมัมนาทางวิชาการ
เรื่อง “นโยบายศาสนา: ของ
มีคาที่ถูกลืม” 

อ. ประสงค  กิตตินันทชัย 11-12 พ.ค. 
55 

หองแกรนด
บอลรูม 
โรงแรม 
มิราเคิล  
แกรนด  

- 
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 (๗๐) 

คอนเวนช่ัน 
กทม. 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/ 
การสัมมนา/ประชุม

วิชาการ/การฝกอบรม/
บรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงาน 

ฯลฯ ภายในประเทศ 

ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 

52. โครงการอบรม “ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยงานสารบรรณ  
พ.ศ. 2526 ลูกจาง
ปฏิบัติงานช่ัวคราว รุนที่ 5 

น.ส. ประพิศ เทพเฉลมิ 
น.ส. นันทิชา รอดไทย 
นายอนุชิต ขลุยนาค 
น.ส. ถลชันันท สงัขทอง 
 

16-17 พ.ค. 
55 

หองประชุม 
802 ช้ัน 8 
อาคารทาชัย 
มร. 

- 

53. โครงการกจิกรรมชุมชน 
นักปฏิบัติ เรือ่ง “แนวทาง 
การเสนอโครงการวิจัย 
เพื่อรบัเงินสนับสนุน”  
ครั้งที่ 2 

รศ. ดร. นงนภัส 
ตาปสนันทน 
รศ. สมร วิเศษมณี 
ผศ. ดร. อรพิน กําปนทอง 
ผศ. ดร. สมภักด์ิ  จันทรสุกร ี
ผศ. ดร. พจนี  
ศิริอักษรสาสน 
ผศ. ปานทิพย ศุภนคร 
อ. พัฒนเดช กอวัฒนา 
อ. นภสมน นิจรันดร 

21 พ.ค. 55 
เวลา 11.00-
14.00 น. 

- - 

54. โครงการฝ กอบรมเรื่อง  
การใชงาน Windows 7 

อ. ดร. แกวกัลยา  
อภัยบัณฑิตกุล 
นางสมคิด สํารองพันธ 

28-29 พ.ค. 
55 
เวลา 9.00-
16.00 น. 

อาคารสถาบัน
คอมพิวเตอร 
ช้ัน 2 หอง 
ICB 209 มร. 

- 

55. โครงการอบรม “ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยงานสารบรรณ  
พ.ศ. 2526 ลูกจาง
ปฏิบัติงานช่ัวคราว รุนที่ 6 

น.ส. ณัฐขวัญนร ี
จิรเจิดนภพร 
น.ส. กนกพร ภูสุวรรณ 
น.ส. วีนัส อาจชอบการ 
น.ส. กัญชลิกา ทองอยู 
กุลวุฒเิมธากิจ 
นายกิตติศักด์ิ คงพูน 

28-29 พ.ค. 
55 

หองประชุม 
802 ช้ัน 8 
อาคารทาชัย 
มร. 

- 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๗๑) 

 
ลําดับ 

ท่ี 
ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/ 

การสัมมนา/ประชุม
วิชาการ/การฝกอบรม/

บรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงาน 
ฯลฯ ภายในประเทศ 

ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 

56. โครงการฝ กอบรมเรื่อง  
การตกแตงภาพดวย
โปรแกรม Photoshop  

ผศ. สุภาณี นิตยเสมอ 
อ. ตรีนุช พลางกรู 
นายเจรญิ ศิริพันธ 

30-31 พ.ค. 
55 
และ 1 ม.ิย. 
55 
เวลา 9.00-
16.00 น. 

อาคารสถาบัน
คอมพิวเตอร 
ช้ัน 2 หอง 
ICB 209 มร. 

- 

57. โครงการฝ กอบรม 
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“เทคนิคการเขียนเคาโครง
วิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุน
จากองคกรระหวาง
ประเทศ” 

รศ. สมร วิเศษมณี 
ผศ. อังธิดา ลิมป ปทมปาณี 
อ. สุภัทรา บญุปญญโรจน 
อ. ภีมศักด์ิ  เองฉวน 
อ. อัญชลา โภชนสมบรูณ 
อ. สุระชัย  ชูผกา 

30-31 พ.ค. 
55  

อาคารทาชัย 
ช้ัน 2  
หอง 0213 
มร. 

- 

58. โครงการวิจัย 
หรืองานสรางสรรค 

อ. พัชรี ศรีสังข 30-31 พ.ค. 
55 

โรงแรม 
ฟ ูรามา 
พัทยา 

- 

59. ประชุมสัมมนาวิชาการ
นานาชาติ เรื่อง 
“International Seminar  
on the Buddhist 
Teaching at University 
Level” 

อ. ประสงค กิตตินันทชัย 3-5 ม.ิย. 55 ม. มหาจฬุา- 
ลงกรณ- 
ราชวิทยาลัย 
จ. อยุธยา 

เงินรายได 
มร. 
4,580.- 
บาท 

60. โครงการฝ กอบรมเรื่อง 
“ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวย 
งานสารบรรณ พ.ศ. 
2526” รุนที่ 8 

น.ส. อรอนงค ทองเฉลมิ 
นายจิโรจ โคตะนนท 
น.ส. ประภาภรณ  
เช่ียวอุดมรัตน 

5-6 ม.ิย. 55 หองประชุม 
802 ช้ัน 8 
อาคารทาชัย 

- 

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๗๒) 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/ 
การสัมมนา/ประชุม

วิชาการ/การฝกอบรม/
บรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงาน 

ฯลฯ ภายในประเทศ 

ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 

61. โครงการฝ กอบรมเรื่อง  
การสราง Web เพื่อการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ 

อ. สุระชัย ชูผกา 
รศ. ดร. วิษณุ สุวรรณเพิ่ม 
อ. ดร. ฐิติรัตน ภูกาญจน 
ผศ. ดร. สาลินี อันตรเสน 
อ. ภีมศักด์ิ เองฉวน 

6-8 ม.ิย. 55 
เวลา 9.00-
16.00 น. 
และ 9.00- 
12.00 น. 

อาคารสถาบัน
คอมพิวเตอร 
ช้ัน 2  
หอง ICB 209 
มร. 

- 

62. โครงการฝ กอบรมเรื่อง 
“ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวย 
งานสารบรรณ พ.ศ. 
2526” รุนที่ 9 

น.ส. จันทรวิภา วินทะชัย 
น.ส. วชิรา ปยะตระภูม ิ
 

7-8 ม.ิย. 55 หองประชุม 
802 ช้ัน 8 
อาคารทาชัย 

- 

63. โครงการฝ กอบรมหลกัสตูรผู
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในข้ันสูง (รุนใหม) 

ผศ. ดร. อรพิน กําปนทอง 9 ม.ิย. 55 โรงแรม 
แอมบาส- 
ซาเดอร กทม. 

- 

64. โครงการสมัมนา 
เชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การใช 
งานระบบการประชุม 
ทางอิเล็กทรอนิกส  
(RU e-meeting)  

นายธนายุทธ เลี้ยงรักษา 
น.ส. ประพิศ  เทพเฉลิม 

11 ม.ิย. 55 
เวลา 9.00-
16.00 น. 

หอง ITSC 6 
ศูนยบริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
ช้ัน 2 อาคาร
เวียงคํา มร. 

- 

65. โครงการฝ กอบรมเรื่อง 
“ความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที”่ 

รศ. ทวีศักด์ิ ปนทอง 
น.ส. ราตรี พงษสุวรรณ 
น.ส. มิ่งขวัญ เสืองามเอี่ยม 
นางเยาวรตัน วองลลีาเศรษฐ 
นางกรรณิการ บรูศิรริักษ 
นางพิมลสริ ิเลิศธนาไพจิตร 

12 ม.ิย. 55 
เวลา 9.00-
16.00 น. 

หองประมวล  
กุลมาตย  
และหอง
ประภาศน  
อวยชัย มร. 

- 

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๗๓) 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/ 
การสัมมนา/ประชุม

วิชาการ/การฝกอบรม/
บรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงาน 

ฯลฯ ภายในประเทศ 

ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 

66. โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการเทคนิค 
การสรางสื่อ e-book  

อ. ดร. แกวกัลยา  
อภัยบัณฑิตกุล 
อ. ภีมศักด์ิ เองฉวน 
อ. พรชิตา อุปถัมภ 
อ. ศิริงาม แผลงชีพ 
อ. จิณหนิภา ทาสุคนธ 

14 ม.ิย. 55 
เวลา 9.00-
16.00 น. 

หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร  
ITSC 6 ช้ัน 2 
อาคารเวียงคํา 
มร. 

- 

67. โครงการเผยแพรวัฒนธรรม
ของกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียน 

รศ. สมร วิเศษมณี 
รศ. ดร. นงนภัส  
ตาปสนันทน 
รศ. ดร. อุษา กรทบัทิม 
รศ. นงนุช ศิริโรจน 
ผศ. ดร. จินดา  
ศรีรัตนสมบญุ 
ผศ. ดร. สวางวัน  
ไตรเจริญวิวัฒน 
อ. ดร. แกวกัลยา  
อภัยบัณฑิตกุล 
อ. กิติยวดี ชาญประโคน 
อ. นันทพร พุมมณี 
อ. จิณหนิภา ทาสุคนธ 
นางสมคิด สํารองพันธ 
นางภัคจิรา เลี้ยงรกัษา 
นางสวุรี อสิรมัย 
นายสมชาย อรัญอนันตชัย 
นางรสริน สกุลโรจนประวัติ 

18-19 ม.ิย. 
55 
เวลา 8.30-
16.30 น. 

หองศักด์ิ  
ผาสุกนิรันต 
อาคาร
หอประชุม มร. 

- 

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๗๔) 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/ 
การสัมมนา/ประชุม

วิชาการ/การฝกอบรม/
บรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงาน 

ฯลฯ ภายในประเทศ 

ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 

68. โครงการฝ กอบรมเรื่อง  
การวิเคราะหขอมลูดวย
โปรแกรม PASW  
Statistics 18 

นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท 
ผศ. ฐาปะนะ  
วงษสาธิตศาสตร 
อ. ภีมศักด์ิ เองฉวน 

18-20 ม.ิย. 
55 
เวลา 9.00-
16.00 น. 

อาคารสถาบัน
คอมพิวเตอร 
ช้ัน 2 หอง 
ICB 209 มร. 

- 

69. เขารวมประชุมสังคมวิทยา
ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง 
“แผนดินเดียวกัน  
แตเหมือนอยูคนละโลก: 
วาระการวิจัยเพื่ออนาคต” 

อ. อัญชลา โภชนสมบรูณ 
อ. นภสมน นิจรันดร 
อ. ดร. สุวิมล อังควานิช 

18-19 ม.ิย. 
55 

โรงแรม 
มิราเคิล  
แกรนด  
คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพฯ 

- 

70. โครงการฝ กอบรมเรื่อง  
การใชงาน Windows 7 

ผศ. ดร. อรพิน กําปนทอง 
น.ส. ณัฐขวัญนรี  
จิรเจิดนภพร 

21-22 ม.ิย. 
55 
เวลา 9.00-
16.00 น. 

อาคารสถาบัน
คอมพิวเตอร 
ช้ัน 2 หอง 
ICB 209 มร. 

- 

71. โครงการฝ กอบรมเรื่อง  
การสราง Web เพื่อการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ 

ผศ. ฐาปะนะ  
วงษสาธิตศาสตร 
ผศ. สุภาณี นิตยเสมอ 

25-27 ม.ิย. 
55 
เวลา 9.00-
16.00 น. 
และ 9.00- 
12.00 น. 

อาคารสถาบัน
คอมพิวเตอร 
ช้ัน 2 หอง 
ICB 209 มร. 

- 

72. โครงการฝ กอบรม 
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
“การเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัย เพื่อรับทุนจาก
แหลงสนับสนุน 

ผศ. ฐาปะนะ  
วงษสาธิตศาสตร 

28-29 ม.ิย. 
55 

โรงแรมเฟ สท 
กทม. 

เงินรายได 
มร. 
3,900.- 
บาท 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๗๕) 

ทุนวิจัย” 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/ 
การสัมมนา/ประชุม

วิชาการ/การฝกอบรม/
บรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงาน 

ฯลฯ ภายในประเทศ 

ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 

73. โครงการฝ กอบรม 
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
“การวิเคราะหและประมวล 
ผลขอมูลดวยโปรแกรม 
SPSS” (สําหรบับคุลากร
สายอาจารย) 

อ. ดร. สุวิมล อังควานิช 
รศ. สมร วิเศษมณี 
อ. ศิริงาม แผลงชีพ 

28-29 ม.ิย. 
55 
 

หอง ICB 209 
ช้ัน 2 อาคาร
สถาบัน
คอมพิวเตอร 
มร. 

- 

74. โครงการเสวนาแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณ
การศึกษาวิจัย/เก็บขอมลู 
ในประเทศอินเดีย สําหรับ
นักวิจัยแลกเปลี่ยนไทย 
ไปอินเดีย ประจําป 2553-
2554 

ผศ. ดร. สถิตย ไชยปญญา 29 ม.ิย. 55 
เวลา 8.30-
16.30 น. 

หองประชุม 
จอมพลสฤษด์ิ  
ธนะรัชต ช้ัน 2 
อาคาร วช. 1 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ 

- 

75. ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 8 “ประชากรและ
สังคม 2555” เรื่อง 
ประชากรชายขอบ 
และความเปนธรรม 
ในสังคมไทย 

อ. อัญชลา โภชนสมบรูณ 2 ก.ค. 55 
เวลา 8.30-
16.30 น. 

หองกรุงธนบอล
รูม ช้ัน 3 
โรงแรม 
เดอะรอยัล 
ริเวอร 

งบรายได 
มร. 
300 บาท 

76. ประชุมวิชาการประจําป รศ. ดร. อัจฉรา เพงพานิช 12-13 ก.ค. หอง Meeting - 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๗๖) 

2555 (TK Conference 
on Reading 2012) ครั้งที่ 
2 

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

55 เวลา 
8.00-16.30 
น. 

Room 1-2 
ศูนยการประชุม
แหงชาติสริกิิต์ิ 

 
ลําดับ 

ท่ี 
ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/ 

การสัมมนา/ประชุม
วิชาการ/การฝกอบรม/

บรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงาน 
ฯลฯ ภายในประเทศ 

ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 

77. โครงการฝ กอบรม 
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทักษะ 
การเขียนหนังสือราชการ 
ที่มีประสทิธิภาพ” รุนที่ 1 

อ. ศิริงาม แผลงชีพ 
อ. พุฒิตา สงวนไทร 
อ. ตรีนุช พลางกรู 
อ. นภสมน นิจรันดร 
อ. ชุติมา ผิวเรืองนนท 

16-17 ก.ค. 
55 
เวลา 9.00-
16.00 น. 

หองประมวล 
กุลมาตย 
อาคาร
หอประชุม 
พอขุน
รามคําแหง 
มหาราช 

- 

78. โครงการเสวนาวิชาการ 
ครั้งที่ 1 เรือ่ง ภาษากับ
ประชาคมอาเซียน 

รศ. ทวีศักด์ิ ปนทอง 
รศ. เอมอร ดิสปญญา 
ผศ. ดร. ประภาส พาวินันท 

19 ก.ค. 55 
เวลา 8.00-
16.30 น. 

หอง 103 ช้ัน 
1 
คณะมนุษย-
ศาสตรและ
สังคมศาสตร ม. 
บูรพา 

- 

79. โครงการฝ กอบรม 
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทักษะ 
การเขียนหนังสือราชการ 
ที่มีประสทิธิภาพ” รุนที่ 2 

อ. กิติยวดี ชาญประโคน 
อ. พรชิตา อุปถัมภ 

19-20 ก.ค. 
55 
เวลา 9.00-
16.00 น. 

หองประมวล 
กุลมาตย 
อาคาร
หอประชุม 

- 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๗๗) 

พอขุน
รามคําแหง 
มหาราช 

80. โครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ
ฐานขอมูลดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา (Che 
QA Online System) 
ประจําปการศึกษา 2554” 

นางพิมลสริ ิ เลิศธนาไพจิตร 
น.ส. นันทิชา  รอดไทย 
น.ส. กนกพร ภูสุวรรณ 

19-20 ก.ค. 
55 

หองปฏิบัติการ 
ITSC 5 ช้ัน 2 
อาคารเวียงคํา 

- 

 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/ 
การสัมมนา/ประชุม

วิชาการ/การฝกอบรม/
บรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงาน 

ฯลฯ ภายในประเทศ 

ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 

81. โครงการพัฒนาระบบ
งบประมาณ พสัดุ การเงิน
และบญัชีกองทุน  
โดยเกณฑพงึรบั-พึงจาย 
ลักษณะ 3 มติิ ระบบจัดซือ้/
จาง (PO) 

น.ส. สุกญัญา ไพรินทร 
น.ส. ชลพรรษ ลิ้นบาง 
นางสังเวียน พาเฮ ือง 
น.ส. เค็ตธิริยา แหวนเงิน 
น.ส. วชิรา ปยะตระภูม ิ

23 ก.ค. 55 
เวลา 9.00-
16.00 น. 

 - 

82. โครงการพัฒนาระบบ
งบประมาณ พสัดุ การเงิน
และบญัชีกองทุน  
โดยเกณฑพงึรบั-พึงจาย 
ลักษณะ 3 มิติ ระบบบัญชี

น.ส. เค็ตธิริยา แหวนเงิน 
น.ส. วชิรา ปยะตระภูม ิ

24 ก.ค. 55 
เวลา 9.00-
16.00 น. 
 

 - 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๗๘) 

เจาหน้ี (AP) 
83. โครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการเรื่อง  
“ดูแลสุขภาพอยางไร
หางไกลโรค” 

นางสุภาทิพย ลิ้นบาง 
นางสมคิด สํารองพันธ 

24 ก.ค. 55 
เวลา 8.30-
15.30 น. 

 - 

84. โครงการเสวนาทางวิชาการ 
เรื่อง การเสริมสราง
รูปแบบอัตลักษณสถาบัน 
(brand image)  

รศ. นงนุช ศิริโรจน 
รศ. วัฒนา พุทธางกูรานนท 
อ. ชุติมา ผิวเรืองนนท 

24 ก.ค. 55 
เวลา 8.00-
12.00 น. 

หองประมวลกลุ
มาตย  
อาคาร
หอประชุม 
พอขุน
รามคําแหง
มหาราช 

 

 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/ 
การสัมมนา/ประชุม

วิชาการ/การฝกอบรม/
บรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงาน 

ฯลฯ ภายในประเทศ 

ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 

85. โครงการอบรม 
ผูใชฐานขอมูลบุคลากร
มหาวิทยาลัย 

นายสุรชัย ไพรินทร 
น.ส. ถลัชนันท สงัขทอง 
น.ส. กัญชลิกา ทองอยู  
กุลวุฒเิมธากิจ 

25 ก.ค. 55 
เวลา 8.30-
12.30 น. 

ศูนยบริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
หอง ITSC 6 
ช้ัน 2 อาคาร
เวียงคํา 

- 

86. โครงการสมัมนาวิชาการ
เรื่อง “ความรูทางเศรษฐกิจ 

อ. ดร. ภีมศักด์ิ เองฉวน 10 ส.ค. 55 
เวลา 8.30-

หองประชุมป วย 
อึ ๊งภากรณ 

- 
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 (๗๙) 

การเงิน และการพัฒนาคน 
สําหรับผูปฏิบัติงาน
สารสนเทศ”  

16.30 น. ธนาคารแหง
ประเทศไทย 

87. เขารวมประชุมเรื่อง  
“การประชุมเครือขาย 
ชุมชนแอลดีไทย ครั้งที่ 2” 

รศ. เอมอร ดิสปญญา 
ผศ. ทิพอุษา ศรีเพริศ 

23-24 ส.ค. 
55 
เวลา 8.30-
16.30 น. 

หองรวงขาว 
อาคาร 
วชิรานุสรณ  
ม. เกษตรศาสตร 

- 

88. โครงการฝ กอบรม 
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
“เทคนิคการแปล
ความหมายขอมลูและการ
เขียนรายงานการวิจัย” 

ผศ. ดร. พจนี ศิริอกัษรสาสน 
อ. ปรีดา เมธีภาคยางกรู 
อ. ณัฐวรรณ ช่ังใจ 
นายอนุชิต ขลุยนาค 

27-28 ส.ค. 
55 

หอง 0213 
อาคารทาชัย 
ช้ัน 2 มร. 

- 

 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/ 
การสัมมนา/ประชุม

วิชาการ/การฝกอบรม/
บรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงาน 

ฯลฯ ภายในประเทศ 

ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 

89. การประชุมวิชาการ เรื่อง 
“การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนการสอน
ระดับปรญิญาตรสีวน
ภูมิภาค ปการศึกษา 

รศ. ณภาจรี นาควัชระ 
รศ. นงนุช ศิริโรจน 
รศ. ศิริพร วีระโชติ 
ผศ. สุภาณี นิตยเสมอ 
อ. กัลยาณี สุภวัน 

28 ส.ค. 55 
8.30-12.00 
น. 

หองประมวล 
กุลมาตย 
อาคาร
หอประชุม 
พอขุน

- 
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2555” อ. ดร. สรตี ปรีชาปญญากลุ 
อ. ชุติมา ผิวเรืองนนท 

รามคําแหง
มหาราช มร. 

90. โครงการประชุมทางวิชาการ 
เรื่อง “คุณลักษณะของ
อาจารยทีส่อนหลกัสตูร
อาเซียน” 

อ. ดร. สรตี ปรีชาปญญากลุ 
อ. พัฒนเดช กอวัฒนา 
อ. พรชิตา อุปถัมภ 
อ. ศิริงาม แผลงชีพ 
อ. นภสมน นิจรันดร 

29 ส.ค. 55 
เวลา 12.00-
15.00 น. 

หองประมวลกลุ
มาตย อาคาร
หอประชุมพอ
ขุนรามคําแหง
มหาราช 

- 

91. โครงการจัดการฝ กอบรม 
หลักสูตร “การวิจัย 
เชิงคุณภาพ”  

อ. นภสมน นิจรันดร 29-31 ส.ค. 
55 

โรงแรมกานต
มณีพาเลซ 

งบรายได 
มร. 
5,400 
บาท 

92. ประชุมวิชาการระดับชาติ 
หัวขอ  “คุณธรรม จริยธรรม 
และการวิจัย: แนวทาง 
สูการพัฒนา” 

รศ. ดร. ธัญญรัตน ปาณะกุล 
รศ. เสาวลกัษณ อนันตศานต 
รศ. บุปผา บุญทพิย 
รศ. ผุสดี จันทวิมล 
รศ. ภาคินี อัครมาส 
ผศ. ดร. อัญชลี โตพึง่พงศ 
ผศ. ดร. ประภาส พาวินันท 
อ. ดร. แกวกัลยา  
อภัยบัณฑิตกุล 
นางนลินี ย่ิงยง 
น.ส. ปญุชรัสมิ์ สังขเอี่ยม 
นายกิตติศักด์ิ คงพูน 

30 ส.ค. 55 หองประชุม
ประภาศน  
อวยชัย และ
หองประชุม
ประมวล 
กุลมาตย มร. 

- 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/ 
การสัมมนา/ประชุม

วิชาการ/การฝกอบรม/
บรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงาน 

ฯลฯ ภายในประเทศ 

ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 
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 (๘๑) 

93. โครงการประชุมวิชาการ
เรื่อง “การพัฒนาหองสมุด 
สูประชาคมอาเซียน 
(Learning and Sharing to 
become one) 

อ. ดร. ภีมศักด์ิ  เองฉวน 
อ. ศิริงาม แผลงชีพ 

30-31 ส.ค. 
55 
 

หองอินฟ นิต้ี 
ช้ัน 1 โรงแรม
พูลแมน  

- 

94. โครงการเสวนา 
เชิงปฏิบัติการ เรือ่ง  
“รวมพลังตานยาเสพติด 
สรางอนาคตชาติ” 

อ. อุบลศรี เสนาะรักษ 31 ส.ค. 55 หองฟอรจนู  
ช้ัน 3 โรงแรม
แกรนด  
เมอรเคียว  
ฟอรจูน 

- 

95. โครงการถายทอด 
องคความรู เรือ่ง “เราจะ
สงเสริมเศรษฐกจิพอเพียง
เปนเศรษฐกจิของชาติ 
สูอาเซียนไดอยางไร” 

รศ. นงนุช ศริโรจน 
ผศ. เดมีย ระเบียบโลก 
ผศ. ลีนา ลิ่มอภิชาต 
อ. อริศรา กลับเจริญ 
อ. พัชรภี ฐาปโนสถ 
อ. สิริชัย โชคชัยสัมฤทธ์ิ 
อ. พุฒิตา สงวนไทร 
อ. ชนาพร พิทยาบูรณ 
อ. จเสิศ เจษฎาวัลย 
อ. ดร. พัน นิลพันธุ  
ฉัตรไชยยันต 
อ. ชุติมา ผิวเรืองนนท 
นางสมคิด สํารองพันธ 
อ. ดร. สรตี ปรีชาปญญากลุ 

31 ส.ค. 55 หองประมวล 
กุลมาตย อาคาร
หอประชุม- 
พอขุน
รามคําแหง
มหาราช 

- 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/ 
การสัมมนา/ประชุม

วิชาการ/การฝกอบรม/
บรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงาน 

ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 
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 (๘๒) 

ฯลฯ ภายในประเทศ 

96. สัมมนาปฏิบัติการเรื่อง 
“ภาพอนาคตอาจารย
อุดมศึกษาไทยในป 2015” 

รศ. เอมอร ดิสปญญา 
 

31 ส.ค. 55 
เวลา 8.30-
16.00 น. 

หองประชุม 
จีระ บญุมาก 
ช้ัน 3 
อาคารสยาม
บรมราชกุมารี 
สถาบันบัณฑิต-
พัฒนบริหาร
ศาสตร 

- 

97. โครงการประชุมวิชาการ
เครือขายการพัฒนา 
คุณภาพวารสารวิชาการไทย 
ครั้งที่ 7 “National 
Quality to ASEAN 
Economic Community 
(AEC)” 

ผศ. ดร. ประภาส พาวินันท 31 ส.ค. 55 โรงแรม 
วินเซอรสวีท 
กทม. 

- 

98. 
 

โครงการประชุม 
“เสวนาการแปลและลาม 
ประจําป 2555”  ครั้งที่ 1: 
พบนักแปลมือรางวัลและนัก
แปลหนังสอืยอดนิยม ครัง้ที่ 
2: การแปลกับประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน 

รศ. สมร วิเศษมณี 
รศ. ภาคินี อัครมาส 
ผศ. ดร. สวางวัน  
ไตรเจริญวิวัฒน 
ผศ. ดร. จินดา ศรีรัตนสมบุญ 

31 ส.ค. 55 
และ 21 ก.ย. 
55 

โรงแรม  
เดอะ สุโกศล 
กรุงเทพฯ 

- 
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99. โครงการฝ กอบรม 
เชิงปฏิบัติการผูรับผิดชอบ
ดานรอนุรักษพลังงานประจํา
อาคาร 

นายศุภชัย เดชานุวัติ 
นายอเนก ใจกุย 
นายชัยกร โคตะนนทนายธวัช
ชัย ยุติเทพศาล 
นายมาฆะจันทรา มีกรงาม 

4 ก.ย. 55 หองประมวล 
กุลมาตย อาคาร
หอประชุมพอ
ขุนรามคําแหง
มหาราช 

- 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/ 
การสัมมนา/ประชุม

วิชาการ/การฝกอบรม/
บรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงาน 

ฯลฯ ภายในประเทศ 

ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 

100. ประชุมวิชาการระดับชาติ 
เรื่อง “2600 ป แหง 
พระพุทธปญญาตรัสรู 
สูการพัฒนาสังคมไทย” 

รศ. ดร. นฤมล มารคแมน 5 ก.ย. 55 อาคาร 
ศูนยการเรียนรู 
ม. มหิดล 
จ. นครปฐม 

งบรายได 
มร.  
1,000 
บาท 

101. โครงการประชุมทางวิชาการ
เรื่อง “ลิขสิทธ์ิ 
กับการเขียนตํารา” 

รศ. นัญ เจริญพันธศิรกิุล 
รศ. นงนุช ศิริโรจน 
ผศ. คนึงนิตย จันทุรัตน 
ผศ. ดร. ประภาวดี กุศลรอด 
ผศ. ปานทิพย ศุภนคร 
อ. ศุภรัตน วงษสุวรรณ 
อ. ดร. ภีมศักด์ิ เองฉวน 
อ. พุฒิตา สงวนไทร 

6 ก.ย. 55 
เวลา 8.30-
16.00 น. 

หองประมวล 
กุลมาตย และ
หองประภาศน 
อวยชัย 

- 

102. โครงการพัฒนาคณาจารย
เรื่อง “แนวทางการจัดทํา
เอกสารรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ”ิ 
(มคอ. 5) 

รศ. สมร วิเศษมณี 
รศ. อรุณทวดี พัฒนิบลูย 
รศ. ดร. นงนภัส  
ตาปสนันทน 
ผศ. ดร. อรพิน กําปนทอง 
ผศ. ดร. สวางวัน  

10 ก.ย. 55 
เวลา 12.30-
17.00 น. 

หองประชุม 
ช้ัน 2  
อาคารศรีชุม  
ศศ. มร. 

- 
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ไตรเจริญวิวัฒน 
ผศ. ดร. จินดา ศรีรัตนสมบุญ 
ผศ. ดร. ประภาวดี กุศลรอด 
ผศ. ปานทิพย ศุภนคร 
อ. ศุภรัตน วงษสุวรรณ 
อ. ดร. ภีมศักด์ิ เองฉวน 
อ. ดร. ศศิ อินทโกสุม 
 

 
ลําดับ 

ท่ี 
ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/ 

การสัมมนา/ประชุม
วิชาการ/การฝกอบรม/

บรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงาน 
ฯลฯ ภายในประเทศ 

ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 

 (ตอ) อ. ดร. โอฬาร 
พฤติศรัณยนนท 
อ. รัฐพร อมตวนิช 
อ. พุฒิตา สงวนไทร 
อ. ชุติมา ผิวเรืองนนท 

   

103. ประชุมวิชาการเรื่อง 
“หลกัเกณฑ และปญหา 
การขอตําแหนงทางวิชาการ
ของคณาจารย (อยูในเกณฑ
ที่จะขอตําแหนง ผศ. รศ. 
และ ศ.) 

รศ. สมร วิเศษมณี 
รศ. ดร. นงนภัส ตาปสนัทน 
ผศ. ดร. ประภาส พาวินันท 
ผศ. ดร. สวางวัน  
ไตรเจริญวิวัฒน 
ผศ. ดร. สมภักด์ิ จันทรสุกร ี
ผศ. ดร. จินดา ศรีรัตนสมบุญ 
ผศ. เดมีย ระเบียบโลก 
ผศ. ฐาปะนะ  
วงษสาธิตศาสตร 

11 ก.ย. 55 
เวลา 8.00-
12.00 น. 

หองประมวล 
กุลมาตย อาคาร
หอประชุมพอ
ขุนรามคําแหง 
มหาราช 

- 
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อ. จิณหนิภา ทาสุคนธ 
อ. ดร. โอฬาร  
พฤติศรัณยนนท 
อ. ดร. ศศิ อินทโกสุม 
อ. ดร. ฐิติรัตน ภูกาญจน 
อ. ดร. ภีมศักด์ิ เองฉวน 
อ. ศุภรัตน วงษสุวรรณ 
อ. กิติยวดี ชาญประโคน 
อ. นันทพร พุมมณี 
อ. ปฐม ตาคะนานันท 

 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/ 
การสัมมนา/ประชุม

วิชาการ/การฝกอบรม/
บรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงาน 

ฯลฯ ภายในประเทศ 

ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 

104. ประชุมวิชาการเรื่อง 
“หลกัเกณฑ และปญหา 
การขอตําแหนงทางวิชาการ
ของคณาจารย (ปฐมนิเทศ
อาจารยใหม ป 2554-
2555 

อ. ปรีดา เมธีภาคยางกรู 
อ. ศิริงาม แผลงชีพ 
อ. พุฒิตา สงวนไทร 

11 ก.ย. 55 
เวลา 8.00-
12.00 น. 

หองประมวล 
กุลมาตย อาคาร
หอประชุมพอ
ขุนรามคําแหง 
มหาราช 

- 

105. โครงการฝ กอบรม 
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
“การออกแบบการวิจัย” 

รศ. ศิริพร วีระโชติ 
ผศ. ดร. พจนี ศิริอกัษรสาสน 
ผศ. ดร. สวางวัน  
ไตรเจริญวิวัฒน 
ผศ. ดร. จินดา ศรีรัตนสมบุญ 
ผศ. ดร. ประภาวดี กุศลรอด 

13-14 ก.ย. 
55 

หอง 0213 
อาคารทาชัย  
ช้ัน 2 

- 
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ผศ. วันดี ชวดนุช 
อ. ปรีดา เมธีภาคยางกรู 
อ. ณัฐวรรณ ช่ังใจ 
อ. ดร. ศศิ อินทโกสุม 
อ. ดร. โอฬาร  
พฤติศรัณยนนท 
อ. ชนาพร พิทยาบูรณ 
นายอนุชิต ขลุยนาค 

106. โครงการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ผศ. ดร. อรพิน กําปนทอง 
นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท 

20 ก.ย. 55 
เวลา 9.00-
12.00 น. 

หอประชุม 3 
ช้ัน 3 อาคาร 
วิทยบริการ 
และบริหาร 

- 

 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/ 
การสัมมนา/ประชุม

วิชาการ/การฝกอบรม/
บรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงาน 

ฯลฯ ภายในประเทศ 

ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 

107. โครงการประชุมวิชาการ
เรื่อง สรปุผลการตรวจ
ประเมินการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ต้ังของ
สถาบันอุดมศึกษา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

รศ. วิโรจ นาคชาตร ี 24 ก.ย. 55 
เวลา 8.00-
14.00 น. 

หองแซฟไฟร 
ช้ัน 2 โรงแรม
เซน็จรูี่ พารค 

- 

108. โครงการสมัมนา 
เชิงปฏิบัติการเรื่อง  
“การเตรียมพรอมกาวสู

ผศ. ดร. อัญชลี โตพึง่พงศ 24 ก.ย. 55 
 

หองแกรนด 
รัชดา ช้ัน 5 
อาคารธารทิพย 

- 
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ประชาคมอาเซียน” โรงแรม
เจาพระยาปารด 

109. โครงการฝ กอบรม 
เชิงปฏิบัติการเรือ่ง “เทคนิค
การเขียนผลงานวิเคราะห 
และพัฒนาคูมือการ-
ปฏิบัติงานจากงานประจํา
ของขาราชการและพนักงาน
สายสนับสนุน 

นางสวุรี อสิรมัย 
น.ส. สกุญัญา ไพรินทร 
น.ส. สุกญัญา สมานเพือ่น 
น.ส. วรรณวิสาข พลขยัน 

24-25 ก.ย. 
55 
 

หองประชุม  
ศ. ไพบูลย 
สุวรรณโพธ์ิ 

- 
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(21) โครงการอบรม สมัมนา บรรยายพเิศษ และศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ 
 

ลําดั
บ 
ท่ี 

ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/ 
การสัมมนา/ประชุมวิชาการ/ 
การฝกอบรม/บรรยายพิเศษ/ 

ศึกษาดูงาน ฯลฯ 
ภายในประเทศ 

ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 

1. เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Reading 
Voices of the Polish” ในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
The 1st Global Conference, 
Writing: Paradigms, power, 
poetics and praxes  

ผศ. ดร. สาลินี  
อันตรเสน 

12-14 พ.ย. 
54 

ณ กรุง Prague 
ประเทศ
สาธารณรัฐเช็ก 

ทุน มร.  
(ทุนประเภท 
1ก) 

2. Sprichwörter in der 
deutschen Zeitung: Neue 
Wege für die Didaktik des 
Deutschen als Fremdsprache 
in Thailand  
(คําสุภาษิตในหนังสอืพิมพ แนวทาง
ใหมสําหรบัการเรยีน 
การสอนภาษาเยอรมัน) 

ผศ. ดร. ประภาวดี  
กุศลรอด 

1 ม.ีค. 54- 
31 พ.ค. 55 

มหาวิทยาลัย 
Münster  
ประเทศ
สหพันธ
สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

สถาบัน 
Hanns 
Seidel 
จํานวน 
1,000  
ยูโรตอเดือน 

รวม 2  โครงการ 
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(22) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย (รายละเอียด) 
แบบประเมินการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย

รามคําแหง  
ประจําภาค 1 ปการศึกษา 2554 จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 2,251 คน โดยสรปุขอมูลไดดัง
ตาราง 

หัวขอ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยท่ีสุด X . 

1. เขาสอนตรงเวลา 63.4 29.5 6.2 .7 .2 4.55 
2. มีความสม่ําเสมอในการเขาสอน 67.6 27.9 4.2 .2 .01 4.63 
3. มคีวามต้ังใจและกระตือรือรนในการสอน 68.9 27.0 3.6 .4 .1 4.64 
4. ไมใชอํานาจครอบงํานักศึกษาใหประพฤติ

ผิดทํานองคลองธรรม 
70.1 23.1 4.2 1.0 1.7 4.59 

5. มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรม 
ขณะที่สอน 

52.2 33.9 12.0 1.6 .3 4.36 

6. มกีารปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแก
นักศึกษา 
ทั้งกาย วาจา และใจ 

64.0 30.7 4.9 .4 .0 4.58 

7. ปฏิบัติอยางเปนธรรมและปราศจากอคติ 
ตอนักศึกษา 

68.9 26.3 4.4 .3 .01 4.64 

8. มกีารแจงรายละเอียดของกระบวนวิชา
เพื่อเปนแนวทางในการเรียน 

54.0 38.1 7.0 .8 .1 4.45 

9. มีการจัดเน้ือหาวิชาที่สอนเรียนลําดับ
อยางตอเน่ือง 

54.5 35.7 8.8 1.0 .01 4.44 

10. มีการจัดการเรียนการสอนไดตาม
เน้ือหาทีก่าํหนด 

55.6 35.9 7.7 .8 .01 4.46 

11. มกีจิกรรมสงเสรมิทกัษะการเรยีนรูดวย
ตนเอง 

41.1 38.8 17.3 2.1 .6 4.18 

12. ใชอุปกรณการสอนไดอยางเหมาะสม 44.0 39.4 15.0 1.3 .3 4.26 
13. มีตําราและ/หรอืเอกสารประกอบการ

สอน 
ที่สอดคลองกบัเน้ือหา 

55.0 33.4 9.8 1.6 .3 4.41 

14. มีความสามารถในการถายทอดความรู 65.3 28.0 6.0 .5 .1 4.58 
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ใหกับนักศึกษา 
15. นักศึกษาไดรับความรูในเน้ือหาของวิชา

ที่เรียน 
53.0 38.3 7.9 .7 .1 4.43 

16. เน้ือหาวิชาสามารถนําไปใชประโยชนได 54.9 36.0 8.4 .6 .2 4.45 
17. เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความ

คิดเห็น 
หรือซักถามขอสงสัย 

59.6 31.5 7.6 1.0 .3 4.49 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม 4.4786 
 สรปุ ความพึงพอใจโดยรวม คือ 4.4786 = มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
ระดับดี 
 
 
(23) จํานวนอาจารยประจําทีม่ีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา (รายละเอียด) 
 วุฒิปรญิญาเอกหรือเทยีบเทา มจีํานวนทั้งสิ้น 41 คน ไดแก 
ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร จํานวน 7 คน 
1. นางระพิณ   ทรัพยอเนก 
2. นายบญุชาล   ทองประยูร  
3. นางแกวกัลยา   อภัยบัณฑิตกุล  
4. นางสาวฐิติรัตน   ภูกาญจน 
5. นางสาวธัญญรัตน   ปาณะกุล  
6. นางสาวอัจฉรา   เพงพานิช  
7. นางสาวสาลินี   อันตรเสน  
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก จํานวน 8 คน  
1. นางพจนี   ศิริอักษรสาสน 
2. นายอับดุลเลาะ   หนุมสุข  
3. นางสาวรื่นฤทัย   สัจจพันธุ 
4. นางพรพรรณ   จันทโรนานนท 
5. นายสถิตย   ไชยปญญา 
6. นางสุภาวดี   เจริญเศรษฐมห  
7. นางสรตี  ปรีชาปญญากุล 
8. นางสาวนพธร   ปจจัยคุณธรรม  
ภาควิชาประวัติศาสตร จํานวน 1 คน 
1. นางสาวสมใจ   ไพโรจนธีระรัตต 
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ภาควิชาบรรณารักษศาสตร จํานวน 1 คน 
1. นายประภาส   พาวินันท 
ภาควิชาภาษาตะวันตก จํานวน 14 คน 

1. นางสาวอรพิน   กําปนทอง 
2. นางสาวสวางวัน   ไตรเจรญิวิวัฒน 
3. นางสมภักด์ิ   จันทรสุกร ี
4. นางสาวจินดา   ศรีรัตนสมบุญ 
5. นายอาจรณ   เชษฐสุมน 
6. นางสาวประภาวดี   กุศลรอด 
7. นางสาวศศิ   อินทโกสุม 
8. นายโอฬาร   พฤติศรัณยนนท 
9. นางสาวอัญชลี   โตพึ่งพงศ 

10. นายธนกร   แกววิภาส 
11. นางนงนภัส   ตาปสนันทน 
12. นางสาวอุษา   กรทบัทมิ 
13. นางสาวสุธาวดี   หนุนภักดี 
14. Mr. Salifou   Traore 
ภาควิชาปรัชญา จํานวน 2 คน 
1. นางลักษณวัต   ปาละรัตน 
2. นางสาวนฤมล   มารคแมน 
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จํานวน 5 คน 
1. นางจงจิตต   โศภนคณาภรณ 
2. นางสาววันเพ็ญ   วอกลาง 
3. นางจีรพรรณ   กาญจนะจิตรา 
4. นายดํารงค   ฐานดี 
5. นางสุวิมล   อังควานิช 
ภาควิชาสื่อสารมวลชน จํานวน 4 คน 
1. นางสาววิไลลักษณ   สุวจิตตานนท 
2. นางพัน นิลพันธุ   ฉัตรไชยยันต 
3. นายวิษณุ   สุวรรณเพิ่ม 
4. นายสุระชัย  ชูผกา 

 
(24) จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางราชการ (รายละเอียด) 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๙๒) 

 1. ศาสตราจารย มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 1 คน ไดแก 
       ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก จํานวน 1 คน 
1. นางสาวรื่นฤทัย   สัจจพันธุ, ดร.  
 2. รองศาสตราจารย มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 54 คน ไดแก 
ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร จํานวน 14 คน 
1. นางสุมารีย   อิงคนารถ  
2. นางเอมอร   ดิสปญญา 
3. นางณภาจรี   นาควัชระ  
4. นางศิริกันยา   นาคะวิสุทธ์ิ  
5. นางอัจฉรา   ไลสัตรูไกล  
6. นางระพิณ   ทรัพยอเนก, ดร. 
7. นางสาวนัญ   เจรญิพันธุศิริกลุ  
8. นางพัชรี   พลาวงศ  
9. นางสาวธัญญรัตน   ปาณะกุล, ดร.  

10. นางรมณี   กอวัฒนา 
11. นางเยาวลักษณ   ธันธนาพรชัย 
12. นางวัลลภา   เออรวายน  
13. นางสาวอัจฉรา   เพงพานิช, ดร.  
14. นางชูทิพย   เลาหวิเชษ 
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก จํานวน 9 คน 
1. นายทวีศักด์ิ   ปนทอง  
2. นายอดุลย   ตะพัง 
3. นางทพิยสเุนตร   อนัมบุตร  
4. นางสาวนอมนิจ   วงศสุทธิธรรม 
5. นางสาวเสาวลักษณ   อนันตศานต  
6. นางสาวเสาวภาคย   วรลัคนากุล 
7. นางพรพรรณ   จันทโรนานนท  
8. นางบุปผา   บุญทิพย 
9. นายประทปี   วาทิกทนิกร   
ภาควิชาประวัติศาสตร จํานวน 5 คน 
1. นางผสุดี   จันทวิมล  
2. นายศฤงคาร   พันธุพงศ  
3. นางสาวสมใจ   ไพโรจนธีระรัชต, ดร.  
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4. นางเพ็ญศรี   ภูมิถาวร  
5. นายมาตยา   อิงคนารถ  
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร จํานวน 3 คน 
1. นางเพชราภรณ   จันทรสูตร 
2. นางสุภัทรา   วันทายนต 
3. นางสาวดวงพร   สุภชัยพานิชพงศ  
ภาควิชาภาษาตะวันตก จํานวน 6 คน 
1. นางสมร   วิเศษมณี 
2. นางสาวอรุณทวดี   พัฒนิบลูย  
3. นางนงนภัส   ตาปสนันทน, ดร. 
4. นางสาวอุษา   กรทบัทมิ, ดร.  
5. นางสาวสุธาวดี   หนุนภักดี, ดร. 
6. นางสาวภาคินี   อัครมาส, ดร.  
ภาควิชาปรัชญา จํานวน 4 คน 
1. นางสาวนงเยาว   ชาญณรงค 
2. นางลักษณวัต   ปาละรัตน, ดร.  
3. นายวิโรจ   นาคชาตร ี 
4. นางสาวนฤมล   มารคแมน, ดร.  
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จํานวน 5 คน 
1. นางจงจิตต   โศภนคณาภรณ, ดร. 
2. นางจนัทรเพญ็   อมรเลิศวิทย 
3. นางจีรพรรณ   กาญจนะจิตรา, ดร. 
4. นายดํารงค  ฐานดี, ดร.  
5. นายปฐม   ทรัพยเจรญิ 
ภาควิชาสื่อสารมวลชน จํานวน 8 คน 
1. นางสาวศุภรัศมิ์   ฐิติกุลเจริญ  
2. นางสาววาริศา   พลายบัว 
3. นางสาววิไลลักษณ   สุวจิตตานนท, ดร. 
4. นายยงยุทธ   รักษาศร ี 
5. นางนงนุช   ศิริโรจน 
6. นางวัฒนา   พุทธางกูรานนท 
7. นางสาวศิริพร   วีระโชติ 
8. นายวิษณุ   สุวรรณเพิ่ม, ดร. 
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 3. ผูชวยศาสตราจารย มีจํานวนทั้งสิ้น 30 คน ไดแก 
ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร จํานวน 5 คน 
1. นายบุญชาล   ทองประยูร, ดร. 
2. นางคนึงนิตย   จันทุรัตน 
3. นางสาวทิพอุษา   ศรีเพริศ  
4. นางสาววรัตธนันท   รักษวิเชียร 
5. นางสาวสาลินี   อันตรเสน, ดร. 
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก จํานวน 5 คน 
1. นางพจนี   ศิริอักษรสาสน, ดร.  
2. พันโทวิโรจน   ผดุงสนุทรารกัษ   
3. นายอับดุลเลาะ   หนุมสุข, ดร. 
4. นายสถิตย   ไชยปญญา, ดร. 
5. นายอภิชาญ   ปานเจริญ 
ภาควิชาประวัติศาสตร จํานวน 1 คน 
1. นางศิวพร   ชัยประสิทธิกลุ  
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร จํานวน 2 คน 
1. นายประภาส   พาวินันท, ดร. 
2. นางสาวเบญจาภา   เจนการ 
ภาควิชาภาษาตะวันตก จํานวน 8 คน 
1. นางสาวอรพิน   กําปนทอง, ดร. 
2. นางสาวสวางวัน   ไตรเจรญิวิวัฒน, ดร. 
3. นางสมภักด์ิ  จันทรสกุรี, ดร. 
4. นางสาวจินดา   ศรีรัตนสมบุญ, ดร. 
5. นายอาจรณ   เชษฐสุมน, ดร. 
6. นางสาวประภาวดี  กุศลรอด, ดร.  
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7. นายเดมีย   ระเบียบโลก 
8. นางสาวอัญชลี   โตพึ่งพงศ, ดร. 
ภาควิชาปรัชญา จํานวน 2 คน 
1. นายไม   สงวนสกุล 
2. นางปานทิพย   ศุภนคร 
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จํานวน 1 คน 
1. นางสาวอุดมพร  ช้ันไพบูลย 
ภาควิชาสื่อสารมวลชน จํานวน 6 คน 
1. นางสุภาณี   นิตยเสมอ 
2. นางลีนา   ลิ่มอภิชาต 
3. นางอังธิดา   ลิมป ปทมปาณี  
4. นางณฐมน   ศรีแกนจันทร 
5. นางวันดี  ชวดนุช 
6. นายฐาปะนะ   วงษสาธิตศาสตร 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษา 
เปาประสงคท่ี 3 ผูรบับริการทุกกลุมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดมาตรฐานเพื่อการศึกษา 
กลยุทธท่ี 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
(25) จํานวนวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดทํา e-Learning แลวเสรจ็ (รายละเอียด) 
 1. ART 1003  2. ENG 1001  3. ENG 1002   
 4. ENG 2001  5. ENG 2002  6. GER 1001   
 7. HIN 1001  8. HIS 1001  9. HIS 1002   
 10. HIS 1003 11. HIS 1201 12. LIS 1001  
 13. LIS 1003 14. PHI 1000 15. PHI 1001 
 16. PHI 1003 17. PHI 1005 18. SOC 1003  
 19. THA 1001 20. THA 1003 21. MMR 1001 
 
(26) จํานวนวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดทํา e-Testing แลวเสรจ็ (รายละเอียด) 
 1. ANT 1013 2. ANT 3053 3. ANT 3054  
 4. ANT 3055 5. CHI 1001 6. CHI 1002   
 7. ENG 1001  8. ENG 1002  9. ENG 2001   
 10. ENG 2002 11. GER 1001 12. HIS 1001   
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 13. HIS 1002  14. HIS 1003  15. HIS 1201  
 16. ICS 3103  17. ICS 3105 18. LIS 1003  
 19. MCS 3301 20. MCS 3306 21. SOC 1003   
 22. THA 1002  23. THA 1003  
 
 
 
 
(27) จํานวนตําราเสยีงที่แลวเสรจ็ (นศ. พิการ) 
           - 
(28) จํานวนขอสอบอักษรเบรลลที่แลวเสรจ็ (นศ. พิการ) 
           - 
(29) จํานวนตําราอิเล็กทรอนิกสทีป่รบัปรุง 
           - 
(30) จํานวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอร (แท ปเล ต) 
          - 
(31) จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ 
          - 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพฒันา 
เปาประสงคท่ี 4 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการเผยแพรและนําไปใชประโยชนเพิม่ข้ึน 
กลยุทธท่ี 7 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพฒันา 
(1) จํานวนของงานวิจัย/งานสรางสรรค 
 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่องานวิจัย เจาของงานวิจัย จํานวนเงิน/แหลง

ทุน 
1. Sprachvergleich im Kontext des 

Lehrens und Lernens fremder 
Sprachen: Modellierung eines 
funktionalen Apparates als tertium 
comparationis (การเปรียบเทยีบภาษา
ในบริบทของการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศ: การพฒันาระเบยีบวิธี
เปรียบเทียบภาษาเพื่อประโยชนในการ
นําไปใช) 

Dr. Salifou Traoré เงินอุดหนุนการวิจัย
จาก มร.  
ประเภทการวิจัย
คณะ 
วงเงิน 66,480 
บาท 
(พ.ย. 54- ต.ค. 55) 

2. ความทุกขในรวมเรื่องสั้นชุด C’ est égal  
ของ อโกตา ครีสตอฟ (The Depiction 
of Suffering in the Short Story 
Collection “C’est égal” by Agota 
Kristof) 

รศ. ดร. สุธาวดี  
หนุนภักดี 

เงินอุดหนุนการวิจัย
จาก มร.  
ประเภทการวิจัย
คณะ 
วงเงิน 63,840 
บาท 
(พ.ค. 55- เม.ย. 
56) 

3. การทํานํ้าตาลโตนดในอําเภอบานลาด 
จังหวัดเพชรบรุ:ี การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม วัฒนธรรมการปรบัตัวสูแนวโนม 
การประกอบอาชีพ 

อ. ดร. สุวิมล อังควา
นิช 
และ อ. นภสมน นิจ
รันดร 

เงนิอุดหนุนการวิจัย
จาก มร.  
ประเภทการวิจัย
คณะ 
วงเงิน 133,800 
บาท 
(พ.ค. 55- เม.ย. 
56) 

4. ปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจเปดรับชม อ. ชนาพร พิทยาบูรณ เงินอุดหนุนการวิจัย
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ละครวิทยุโทรทัศนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

จาก มร.  
ประเภทการวิจัย
คณะ 
วงเงิน 73,440 
บาท 
 

รวม  4  เรื่อง 
 
(2) จํานวนของงานวิจัย/งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ/นานาชาติ 
 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่องานวิจัย เจาของงานวิจัย ชื่อเอกสารท่ี

เผยแพร 
1. งานวิจัยเรื่อง “การละเมิดลิขสทิธ์ิผลงานบน

อินเทอรเน็ตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร” 

ผศ. ฐาปะนะ  
วงษสาธิตศาสตร 

วารสารวิจัย
รามคําแหง 
สาขามนุษยศาสตร
และสงัคมศาสตร  
27 ก.ค. 54 

2. บทความเรื่อง “ภาพรวมปรากฏการณ  
‘สาวพริตต้ี’ ในงานมอเตอรโชว” 

ผศ. ฐาปะนะ  
วงษสาธิตศาสตร 

วารสารวิจัย
รามคําแหง 
ฉบับมนุษยศาสตร 
 ปที่ 31 ฉบับที่ 1  
พ.ศ. 2555 

3. คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศ
ศึกษาที่พึงประสงคของผูประกอบการ 

อ. พรชิตา อุปถัมภ วารสารวิจัย
รามคําแหง 
ต.ค. 54 

4. ปญหาวัยรุนในสังคมไทย: ภาพสะทอนจาก
เรื่องสั้นรางวัลวรรณกรรมรามคําแหง 
ประจําป 2554 

อ. นภสมน นิจ
รันดร 

วารสารวิจัย
รามคําแหง  
ฉบับมนุษยศาสตร 
ก.ค.-ธ.ค. 54 

5. รูปแบบการนําเสนอเทคโนโลยี HDTV 
ระบบโทรทัศนผานจอภาพ LCD ที่มีผลตอ
ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขา
สื่อสารมวลชนในกรุงเทพมหานครและ

รศ. ดร. วิษณุ 
สุวรรณเพิ่ม 

วารสารวิจัย
รามคําแหง 
ปที่ 28 ฉบับที่ 4  
ต.ค.-ธ.ค. 54 
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ปริมณฑล 
6. ความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
อ. พัชรี ศรีสังข  

ส.ค. 55 
รวม - เรื่อง 
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(3) จํานวนของงานวิจัย/งานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชนอยางชัดเจน 
 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่องานวิจัย เจาของงานวิจัย จํานวนเงิน/แหลง

ทุน 
1. งานวิจัยเรื่อง “การละเมิดลิขสทิธ์ิผลงานบน

อินเทอรเน็ตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร” 

ผศ. ฐาปะนะ  
วงษสาธิตศาสตร 

เงินอุดหนุน
โครงการวิจัย มร. 
95,616.- บาท 
 

2. Qesundheitssprichwörter: 
Formanalyse und Konsequenzen für 
den Deutschunterricht 

ผศ. ดร. ประภาวดี 
กุศลรอด 

- 

3. Queen Quinevere in the “Stanzaic 
Morte Arthur”: The Celtic Heritage of 
Medieual Women 

อ. Michaela 
Zimmermann 

เงินอุดหนุน
โครงการวิจัย มร. 
33,600.- บาท 

4. พัฒนาการความสมัพันธของคน สงัคม  
และวัฒนธรรม ระหวางเอเชียตะวันออก-  
เฉียงเหนือกบัเอเซียตะวันออกเฉียงใต 

รศ. ดร. ดํารงค  
ฐานดี 

- 

รวม - เรื่อง 
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(4) จํานวนวิทยานิพนธที่แลวเสรจ็ 
 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อวิทยานิพนธ เจาของวิทยานิพนธ จํานวนเงิน/แหลง

ทุน 
 ดุษฎีนิพนธ สาขาวิชาสังคมวิทยา 

1. ผลกระทบของวิสาหกจิชุมชนตอ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในภาคใต
ตอนบนของประเทศไทย 

นายสาโรช  เนติธรรมกุล 
สําเร็จการศึกษา 10 ต.ค. 
2554 

- 

 วิทยานิพนธ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร  
2. การวิเคราะหขาวและบทความ 

ทางดานการบรหิารทรพัยากรมนุษย 
ในหนังสอืพิมพภาษาไทยระหวางป 
พ.ศ. 2551-2553 

น.ส. ภัทรภร ยวนพันธ 
สําเร็จการศึกษา 7 พ.ย. 
2554 

- 

3. การรบัรูของบรรณารักษหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาตอการจัดการ
ความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 

นางปราณี แสงจันทร 
สําเร็จการศึกษา 7 พ.ย. 
2554 

- 

4. การวิเคราะหเน้ือหาจริยธรรมที่
ปรากฏในพระครสิตธรรมคัมภีรภาค
พันธะสญัญาเดิมหมวดบทกวีและ
วรรณกรรมปญญา 

น.ส. สมมาตร เสถียร 
สําเร็จการศึกษา 14 พ.ย. 
2554 

- 

5. การวิเคราะหเน้ือหาสารสารทางดาน
สัตวแพทยศาสตรที่ตีพิมพระหวาง 
พ.ศ. 2542-2551 

น.ส. อุมาภรณ ปติชาญ 
สําเร็จการศึกษา 14 พ.ย. 
2554 

- 

6. การจัดการความรูดานเกษตร
อินทรียของเกษตรกร อําเภอบาง
คนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

น.ส. อัญชลี ย้ิมสมบูรณ 
สําเร็จการศึกษา 21 พ.ย. 
2554 

- 

7. การประเมินผลการใชสื่อมลัติมเีดีย 
The Smart ของครูบรรณารักษ 
ในโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

น.ส. วริศรา กาสา 
สําเร็จการศึกษา 21 พ.ย. 
54 

- 
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 (๑๐๒) 

 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่องานวิจัย เจาของงานวิจัย จํานวนเงิน/แหลง

ทุน 
 วิทยานิพนธ สาขาวิชาไทยศึกษา 

8. วิถีชีวิตของหมอนวดแผนโบราณ
บริเวณทองสนามหลวง 

น.ส. ดาราวรรณ เกตวัลห 
สําเร็จการศึกษา 26 ต.ค. 
2554 

 

รวม 8 เรื่อง 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๑๐๓) 

(5) จํานวนวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ/นานาชาติ 
 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อวิทยานิพนธ เจาของวิทยานิพนธ จํานวนเงิน/แหลง

ทุน 
ชื่อเอกสารท่ี

เผยแพร 
 ดุษฎีนิพนธ สาขาวิชาสังคมวิทยา 

1. ผลกระทบของ
วิสาหกจิชุมชน 
ตอการเปลี่ยนแปลง
ทางสงัคมในภาคใต
ตอนบนของ 
ประเทศไทย 

นายสาโรช   
เนติธรรมกุล 

- การนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
เน่ืองใน 
วันครบรอบ 44 ป  
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
หนา 419-430 
16-17 มกราคม 
2554 

 วิทยานิพนธ สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2. Rhetorics and 

Theme: A 
Comparative 
Study of the U.S. 
Presidents’ 
Inaugural 
Addresses During 
1881-1957 

นายทวี  แผนทอง - 2011 Asian 
Literacy 
Conference in 
Conjunction with 
7th LITCON & 4th 
ILLC Penang, 
Malaysia 
11-13 October 
2011 

รวม 2 เรื่อง 
 
(6) จํานวนของวิทยานิพนธที่นําไปใชประโยชนจริง 
 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อวิทยานิพนธ เจาของวิทยานิพนธ จํานวนเงิน/แหลง

ทุน 
 - - - 
    

รวม  -  เรื่อง 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๑๐๔) 

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๑๐๕) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสรมิการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ 
เปาประสงคท่ี 5 ผูรบับริการในพื้นที่ชายแดนภาคใตไดรับบริการทางการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิต 
กลยุทธท่ี 8 สนับสนุนการบรกิารการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
(1) โครงการความรวมมอืหรือบริการวิชาการกบัภาครัฐ/เอกชน/ชุมชน/ทองถ่ินในเขตจังหวัด

ชายแดนภาคใต 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

วันท่ี/ 
ระยะเวลา สถานท่ี งบประมาณ จํานวน/ 

ผูเขารวม 

ผลการ
ประเมิน 
โครงการ 

1. โครงการ “สราง
เสริมวัฒนธรรม 
ในพื้นที่ชายแดน
ใต” 

19-26 ม.ีค. 
55 

โรงพยาบาล 
สุคิริน  
จ. นราธิวาส 

เงินทุนคณะฯ 
24,000.- 
บาท 

50 คน ความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใน
ระดับมาก
ที่สุด คือ 
4.85 

2. โครงการเสวนา 
“สื่อมวลชนกับ
สถานการณใน
สามจงัหวัด
ชายแดนภาคใต” 

4 ก.ย. 55 หองประชุม
พวงแสด มษ. 
มร. 

เงิน
คาธรรมเนียม
วัสดุบริการ 
ภาควิชา MC 
75,200.- 
บาท 

185 คน ความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใน
ระดับมาก คือ 
4.33 

รวม 2  โครงการ 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบรหิารจดัการการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 6 ระบบบริหารมีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรบัของผูรบับริการ 
กลยุทธท่ี 9 สงเสริมการมสีวนรวมในการจัดการศึกษา 
(1) โครงการความรวมมือหรือจัดการเรียนการสอนกับองคการทองถ่ินหรือภาครัฐ/เอกชน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

วันท่ี/ 
ระยะเวลา สถานท่ี งบประมาณ จํานวน/ 

ผูเขารวม 

ผลการ
ประเมิน 
โครงการ 

 - - - - - - 
       



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๑๐๖) 

รวม -  โครงการ 
 
 
 
(2) โครงการจัดต้ังสาขาวิทยบริการฯ สวนภูมิภาค 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

วันท่ี/ 
ระยะเวลา สถานท่ี งบประมาณ จํานวน/ 

ผูเขารวม 

ผลการ
ประเมิน 
โครงการ 

 - - - - - - 
       
รวม -  โครงการ 
 
กลยุทธท่ี 10 พัฒนาระบบบรหิารการศึกษาตามแนวทางหลกัธรรมาภิบาล 
(1) กิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูรับบริการ/ประชาชน/ชุมชน มีสวนรวม 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

วันท่ี/ 
ระยะเวลา สถานท่ี งบประมาณ จํานวน/ 

ผูเขารวม 

ผลการ
ประเมิน 
โครงการ 

1. โครงการเสวนา
เรื่อง  
“การพฒันา
หลักสูตรตาม
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค และ
ความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

18 เม.ย. 55 หองประชุม
พวงแสด  
ช้ัน 2  
อาคาร 2 

เงินทุนคณะฯ 
23,000.- 
บาท 

100 คน อยูระหวาง
ดําเนินการ 

รวม 1 โครงการ 
 
(2) โครงการรักษามาตรฐานและระยะเวลาการใหบริการตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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 (๑๐๗) 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

วันท่ี/ 
ระยะเวลา สถานท่ี งบประมาณ จํานวน/ 

ผูเขารวม 

ผลการ
ประเมิน 
โครงการ 

 - - - - - - 
รวม -  โครงการ 
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  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๑๐๘) 

(3) โครงการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตของสถาบัน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

วันท่ี/ 
ระยะเวลา สถานท่ี งบประมาณ จํานวน/ 

ผูเขารวม 

ผลการ
ประเมิน 
โครงการ 

 - - - - - - 
รวม -  โครงการ 
 
(4) โครงการบริหารและการจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

วันท่ี/ 
ระยะเวลา สถานท่ี งบประมาณ จํานวน/ 

ผูเขารวม 

ผลการ
ประเมิน 
โครงการ 

 - - - - - - 
รวม -  โครงการ 
 
(5) ผลงานการวิจัยสถาบัน 
 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อผลงานวิจัย วันท่ี/ 

ระยะเวลา 
เจาของ

วิทยานิพนธ 
จํานวนเงิน/ 
แหลงทุน 

1. ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย-
รามคําแหง ทีส่ําเร็จการศึกษา 
ในปการศึกษา 2553 

มิ.ย. 55 งานบรกิาร
การศึกษา มษ. 
มร. 

เงินทุนคณะฯ 
10,000 บาท 

รวม  1  โครงการ 
 
(6) โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและลดการใชพลังงาน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

วันท่ี/ 
ระยะเวลา สถานท่ี งบประมาณ จํานวน/ 

ผูเขารวม 

ผลการ
ประเมิน 
โครงการ 

 - - - - - - 
       



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๑๐๙) 

รวม -  โครงการ 
 

 รายช่ือคณะกรรมการชุดตาง ๆ ประจําคณะมนุษยศาสตร 
 
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 ๒๕๕5 
  

 (๑๑๐) 

คําสั่งคณะมนุษยศาสตร 
ท่ี ๔๔/๒๕๕5 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร 
 

๑. รองศาสตราจารยพัชรี  พลาวงศ ที่ปรกึษา 
๒. รองศาสตราจารยผุสดี จันทวิมล ที่ปรกึษา 
๓. รองศาสตราจารยนงเยาว  ชาญณรงค ที่ปรกึษา 
๔. รองคณบดีฯ ฝายวิชาการและวิจัย ประธานกรรมการ 
๕. อาจารยประเสริฐ  เย็นประสทิธ์ิ รองประธานกรรมการ 
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจรณ  เชษฐสุมน กรรมการ 
๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประภาส  พาวินันท กรรมการ 
๘. ผูชวยศาสตราจารยไม  สงวนกลุ กรรมการ 
๙. ผูชวยศาสตราจารยอุดมพร  ช้ันไพบูลย กรรมการ 

๑๐. อาจารยศุภรัตน  ต่ีคะกุล กรรมการ 
๑๑. อาจารยสุรเวท  โตเจริญ กรรมการ 
๑๒. อาจารยุชุติมา  ผิวเรืองนนท กรรมการ 
๑๓. นางกรรณิการ  บูรศิริรกัษ กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางสกลุสริ ิ สรสิร ิ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
15. นางสาวประพิศ  เทพเฉลิม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
16. นางสุธารัตน  พลอยเจริญ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕5 

 
 

(รองศาสตราจารยทวีศักด์ิ  ปนทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๑๑๑) 

คําสั่งคณะมนุษยศาสตร 
ท่ี ๔5/๒๕๕5 

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. ผูชวยศาสตราจารย ดร. จนิดา ศรรีัตนสมบุญ กรรมการ 
๗. อาจารยพัชรี  ศรีสังข กรรมการ 
๘. อาจารยปฐม  ตาคะนานันท กรรมการ 
๙. อาจารยภีมศักด์ิ  เองฉวน กรรมการ 

๑๐. อาจารยตรีนุช  พลางกูร กรรมการ 
๑๑. อาจารยนภสมน  นิจรันดร กรรมการ 
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยฐาปะนะ  วงษสาธิตศาสตร กรรมการ 
๑๓. หัวหนาสาํนักงานเลขานุการคณะฯ กรรมการ 
๑๔. หัวหนางานบรหิารและธุรการ กรรมการ 
๑๕. หัวหนางานคลงัและพัสดุ กรรมการ 
๑๖. หัวหนางานนโยบายและแผน กรรมการ 
17. หัวหนางานบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
18. นางสกลุสริ ิ สรสิร ิ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
19. นางสาวประพิศ  เทพเฉลิม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕5 

 
 

(รองศาสตราจารยทวีศักด์ิ  ปนทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

 
 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๑๑๒) 

คําสั่งคณะมนุษยศาสตร 
ท่ี ๔6/๒๕๕5 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ คณะมนุษยศาสตร 
 

๑. รองศาสตราจารยอัจฉรา ไลสัตรูไกล ที่ปรกึษา 
๒. รองคณบดีฯ ฝายวิชาการและวิจัย ประธานกรรมการ 
๓. อาจารยประเสริฐ เย็นประสทิธ์ิ รองประธานกรรมการ 
๔. รองศาสตราจารยวาริศา  พลายบัว กรรมการ 
๕. อาจารย ดร. ธนกร  แกววิภาส กรรมการ 
๖. อาจารยภีมศักด์ิ  เองฉวน กรรมการ 
๗. อาจารยอญัชลา โภชนสมบูรณ กรรมการ 
๘. อาจารยตรีนุช  พลางกูร กรรมการ 
๙. อาจารยนันทพร  พุมมณี กรรมการ 

๑๐. นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท กรรมการ 
๑๑. นางสาวกญัชลิกา ทองอยู กลุวุฒเิมธากิจ กรรมการและเลขานุการ 
12. นายสุรชัย ไพรินทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕5 

 
 

(รองศาสตราจารยทวีศักด์ิ  ปนทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๑๑๓) 

 คําสั่งคณะมนุษยศาสตร 
ท่ี ๑40/๒๕๕5 

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. หัวหนางานนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
๒๒. นางชนัญชิตา  ปรีดีสนิท กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 สั่ง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕5 

 
(รองศาสตราจารยทวีศักด์ิ  ปนทอง) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๑๑๔) 

คําสั่งคณะมนุษยศาสตร 
ท่ี 78/๒๕๕5 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร 
 

๑. รองคณบดีฯ ฝายกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยพัชรี  ศรีสังข รองประธานกรรมการ 
๓. อาจารยทีป่รึกษาชมรมภาษาไทยและภาษาตะวันออก กรรมการ 
๔. อาจารยทีป่รึกษาชมรมสื่อสารมวลชน กรรมการ 
๕. อาจารยทีป่รึกษาชมรมภาษาตะวันตก กรรมการ 
๖. อาจารยทีป่รึกษาชมรมประวัติศาสตร กรรมการ 
๗. อาจารยทีป่รึกษาชมรมบรรณารกัษศาสตร กรรมการ 
๘. อาจารยทีป่รึกษาชมรมภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร กรรมการ 
๙. นางกรรณิการ  บูรศิริรกัษ กรรมการ 

๑๐. นายเอนก ใจกุย กรรมการ 
๑๑. นายสมชาย  อรัญอนันตชัย กรรมการ 
๑๒. นางรสรนิ  สกลุโรจประวัติ กรรมการ 
๑๓. นายเจรญิ  ศิริพันธ กรรมการ 
๑๔. นางสาววรรณวิสาข  พลขยัน กรรมการ 
๑๕. นายจิโรจ  โคตะนนท กรรมการ 
๑๖. ประธานชมรมภาษาไทยฯ/หรือผูแทน กรรมการ 
๑๗. ประธานชมรมภาษาตะวันตก/หรือผูแทน กรรมการ 
๑๘. ประธานชมรมประวัติศาสตร/หรอืผูแทน กรรมการ 
๑๙. ประธานชมรมภาษาอังกฤษฯ/หรือผูแทน กรรมการ 
๒๐. ประธานชมรมสือ่สารมวลชน/หรือผูแทน กรรมการ 
๒๑. นางสาวนิตยา  ชอบช่ืนสุข กรรมการและเลขานุการ 
๒๒. นางดวงพร  พิทักษธรรม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 สั่ง ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕5 

 
(รองศาสตราจารยทวีศักด์ิ  ปนทอง) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๑๑๕) 

คําสั่งคณะมนุษยศาสตร 
ท่ี 94/๒๕๕5 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการสวัสดิการ คณะมนุษยศาสตร 
 

๑. อาจารยสิริชัย  โชคชัยสัมฤทธ์ิ ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร. จนิดา  ศรรีัตนสมบญุ รองประธานกรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยเดมีย  ระเบียบโลก รองประธานกรรมการ 
๔. นางจารพีร  สวางเนตรนิล กรรมการ 
๕. นางสมพร วงษสันต กรรมการ 
๖. นายเอนก  ใจกุย กรรมการ 
๗. นายสุรชัย  ไพรินทร กรรมการ 
๘. นางสังเวียน พาเฮ ือง กรรมการ 
๙. นางสาวอรอนงค ทองเฉลมิ กรรมการ 

๑๐. นางสาววชิรา  ปยะตระภูม ิ กรรมการ 
๑๑. นางรุงทิวา  ออกลกจิ กรรมการ 
๑๒. นายอนุชิต  ขลุยนาค กรรมการ 
๑๓. นายจิโรจ  โคตะนนท กรรมการ 
๑๔. นางสาวดาราวรรณ  ลอมเสถียร กรรมการ 
๑๕. นางสาวปาริชาต  ปอประสิทธ์ิ กรรมการ 
๑๖. นางปยนาฏ  เจรญิมนิ กรรมการ 
๑๗. นางสุธารัตน  พลอยเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
18. นางสาวจันทรวิภา  วินทะชัย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 สั่ง ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕5 
 
 

(รองศาสตราจารยทวีศักด์ิ  ปนทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๑๑๖) 

คําส่ังคณะมนุษยศาสตร 
ที่ 116/๒๕๕5 

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. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สวางวัน ไตรเจริญวิวัฒน กรรมการ 
๑๙. ผูชวยศาสตราจารยฐาปะนะ  วงษสาธิตศาสตร กรรมการ 
๒๐. อาจารยอุบลศรี  เสนาะรักษ กรรมการ 
๒๑. อาจารยพัชรี  ศรีสังข กรรมการ 
๒๒. อาจารยประเสริฐ  เย็นประสิทธิ ์ กรรมการ 
๒๓. อาจารยปฐม  ตาคะนานันท กรรมการ 
๒๔. อาจารยตรีนุช  พลางกูร กรรมการ 
๒๕. อาจารยพรชิตา  อุปถัมภ กรรมการ 
๒๖. หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร กรรมการ 
๒๗. หัวหนางานบริหารและธุรการ กรรมการ 
๒๘. หัวหนางานคลังและพัสด ุ กรรมการ 
๒๙. หัวหนางานบริการการศึกษา กรรมการ 
๓๐. หัวหนางานนโยบายและแผน กรรมการ 
๓๑. หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
๓๒. นางสาวนันทิชา  รอดไทย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๓๓. นางสาวกนกพร  ภูสุวรรณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
  สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

 
(รองศาสตราจารยทวศีักดิ์  ปนทอง) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๑๑๗) 

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 วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

(รองศาสตราจารยทวีศักด์ิ  ปนทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๑๑๘) 

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. ผูชวยศาสตราจารยชเอิญศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ 
๑๒. ผูชวยศาสตราจารย พันโทวิโรจน  ผดุงสุนทรารักษ กรรมการ 
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยอังธิดา  ลิมปปทมปาณี กรรมการ 
๑๔. อาจารย ดร. วันเพ็ญ  วอกลาง กรรมการ 
๑๕. อาจารยสุภาวดี  เจริญเศรษฐมห กรรมการ 
๑๖. อาจารย ดร. สรตี ปรีชาปญญากุล กรรมการ 
๑๗. อาจารยพัฒนเดช กอวัฒนา กรรมการ 
๑๘. อาจารยกิติยวดี  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 
 

(รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  ปนทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๑๑๙) 

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. นางสาวราตรี  พงษสุวรรณ กรรมการ 
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยวันดี  ชวดนุช กรรมการและเหรญัญกิ 
๑๕. นางเยาวรตัน  วองลลีาเศรษฐ กรรมการและผูชวยเหรัญญกิ 
๑๖. นางสาวนิตยา  ชอบช่ืนสุข กรรมการและเลขานุการ 
๑๗. นางสุธารัตน  พลอยเจริญ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
  สั่ง ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 

(รองศาสตราจารยทวีศักด์ิ  ปนทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๑๒๐) 

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 วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 

(รองศาสตราจารยทวีศักด์ิ  ปนทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

 
 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕5 
  

 (๑๒๑) 

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


