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 (๑) 

สารคณบดี 
 
 คณะมนุษยศาสตร ไดดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยรามคําแหง อันไดแก  
การจัดการเรียนการสอนการวิจัย การจัดบริการทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตในอุดมคติไทยที่มีความรูคูคุณธรรม มีความรูทางดาน
ภาษาและวัฒนธรรม เพื่อสรางสรรคสังคมไทยใหพัฒนาอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง นอกจากนี้ ทางคณะฯ ยังไดพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 
 จากผลการดาํเนนิงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕6 ที่ผานมานั้น นบัเปนความสาํเร็จอยางดียิง่
ของคณะมนุษยศาสตร ทั้งนี้ เกิดจากความรวมมือรวมแรงจากคณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร
ที่ไดสนับสนนุการดาํเนินงานของคณะมนษุยศาสตรมาโดยตลอด 
 ในนามคณบดีคณะมนุษยศาสตร ขอขอบคุณทุกภาควิชาและทุกหนวยงานในสํานักงาน
เลขานุการคณะฯ  ที่ไดรวมใจกันพัฒนาคณะมนุษยศาสตรใหเจริญกาวหนา เหมาะแกการเปน
องคกรแหงการเรียนรู  (Learning Organization) ตลอดไป 
 
 
 

(รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  ปนทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 
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 (๒) 

คํานํา 
 
 รายงานประจําปฉบับนี้ เปนการรวบรวมขอมูล และการดําเนินการ ตลอดจนกิจกรรม
ตาง ๆ ในรอบปงบประมาณ ๒๕๕6 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 

เปดโอกาสใหมีความเสมอภาคทางการศึกษา และพัฒนาคนใหเปนมนุษย 
 
ปณิธาน 

มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม และผลิตบัณฑิตใหรับใชสังคมอยางมีคุณภาพ 
 
คานิยมองคการ 

ความเปนเลิศในการใหบริการ  โดยตระหนักในจรรยาบรรณและวิชาชีพ เพื่อมุงสูประสิทธิผลของการทํางาน 
 

วิสัยทัศน 
คณะมนุษยศาสตรเปนตลาดวิชาที่จัดการศึกษาเพื่อปวงชน  พัฒนาพันธกิจทางวิชาการใหเปนที่ยอมรับใน

ภูมิภาคอาเซียน และสรางสรรคสังคมไทยใหพัฒนาอยางยั่งยืนดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากอง มีอํานาจหนาที่ตาม

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑  เปนสถานศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชาที่ผูศึกษาสามารถ
ศึกษาไดดวยตนเอง โดยไมจําเปนตองเขาชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดใหหรือจะมาเขาชั้นเรียนก็มีชั้นเรียนให ทั้งน้ี มี
วัตถุประสงคใหการศึกษาเพื่อสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม จัดแบงสวนราชการเพื่อการบริหารเปนภาควิชาฯ สํานักงานเลขานุการ งาน และหนวย โดย
ดําเนินการตามพันธกิจ ดังน้ี 

๑) สรางและกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยใหแกประชาชน ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน รวมถึงประชากรใน
ภูมิภาคอาเซียน และชนกลุมนอยทุกฝายใหมีความรูคูคุณธรรม 

๒) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมดานการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในคณะมนุษยศาสตรเปนที่ยอมรับ
ในภูมิภาคอาเซียน  

๓) สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เปนเครื่องมือยกระดับคุณภาพและการ
กระจายโอกาสทางการศึกษา 

๔) สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาองคกรและสรางทุนทางป ญญาของชาต ิ
๕) สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการ

บานเมืองที่ด ี
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ประเด็นยุทธศาสตร  
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดจัดทําประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด ๖ ประเด็น โดยใหแตละ

ประเด็นมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใหการพัฒนาหรือการปฏ ิบัติภารกิจของคณะมนุษยศาสตรสามารถบรรลุผลตาม
เป าประสงคของหนวยงานที่เก่ียวของดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑  การสรางและกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเปนธรรมทางการศึกษา 
 และการเรียนรูตลอดชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕  การสงเสริมการศึกษาเพื่อความม่ันคงของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖  การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา 
 

เปาประสงค 
จากประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมดที่กลาวมา เพื่อใหการปฏ ิบัติภารกิจเปนไปตามประเด็นยุทธศาสตร 

ที่กําหนด คณะมนุษยศาสตรจึงไดกําหนดเป าประสงคทั้งหมด ๖ เป าประสงค ดังน้ี 
เป าประสงคที่ ๑  ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
เป าประสงคที่ ๒  ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
เป าประสงคที่ ๓  ผูรับบริการทุกกลุมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดมาตรฐานเพื่อการศึกษา 
เป าประสงคที่ ๔  ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรและนําไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น 
เป าประสงคที่ ๕  ผูรับบริการในพื้นที่ชายแดนภาคใตไดรับบริการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป าประสงคที่ ๖  ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ 

 
กลยุทธ 

กลยุทธที่ ๑ สรางและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาทุกระดับ 
 การศึกษา 
กลยุทธที่ ๒ สงเสริมการจัดบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม 
กลยุทธที่ ๓ สงเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธที่ ๔ พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต 
กลยุทธที่ ๕ พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธที่ ๖ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
กลยุทธที่ ๗ สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
กลยทุธที่ ๘ สนับสนุนการบริการการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
กลยุทธที่ ๙ สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธที่ ๑๐ พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 
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หนาที่ความรับผิดชอบและการแบงสวนราชการ 
  หนาที่ความรับผิดชอบ 

คณะมนุษยศาสตร เปนสวนราชการมีฐานะเทียบเทากอง มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย-
รามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย 
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยแบงสวนราชการเพื่อการบริหารออกเปนภาควิชาฯ 
สํานักงานเลขานุการ งาน และหนวย 
  การแบงสวนราชการ 
 ป จจุบันคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดแบงสวนราชการ ดังน้ี 

๑. สํานักงานเลขานุการ มีจํานวน ๕ งาน ไดแก 
 ๑.๑ งานบริหารและธุรการ แบงออกเปน ๔ หนวย ประกอบดวย 
 ๑.๑.๑ หนวยสารบรรณ 
 ๑.๑.๒ หนวยการเจาหนาที่ 
 ๑.๑.๓ หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
 ๑.๑.๔ หนวยผลิตเอกสาร 
 ๑.๒ งานคลังและพัสดุ แบงออกเปน ๒ หนวย ประกอบดวย 
  ๑.๒.๑ หนวยการเงินและบัญชี 
  ๑.๒.๒ หนวยพัสดุ 
 ๑.๓ งานบริการการศึกษา 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 หนวยวิเทศสัมพันธ 
 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 
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 ๒.๔ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
 ๒.๕ ภาควิชาภาษาตะวันตก 
 ๒.๖ ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร 
 ๒.๗ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 ๒.๘ ภาควิชาส่ือสารมวลชน 
3. สํานักงานบัณฑิตศึกษา 
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โครงสรางการแบงสวนราชการ 
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหต ุ ๑. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘ ลงในราชกิจจานุเบกษา  
 ฉบบัพเิศษหนา ๑๓-๑๔ เลม ๙๒ ตอนที่ ๑๕๙ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๑๘ 

 ๒. ประกาศสํานักนายกรฐัมนตรี 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 
* มติสภามหาวิทยาลยัรามคําแหง 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 ครั้งที ่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 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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การจัดการศึกษา 
 
 คณะมนุษยศาสตร ดําเนินการจัดการศึกษาโดยรับผิดชอบการเรียนการสอน ศึกษา คนควา วิจัย วิชาในสาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการเปดสอนระดับปริญญาตรีตาม
โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ โดยแยกออกเปนสาขาวิชาตาง ๆ ดังน้ี 

 
หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปดสอน 
 

หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปดสอน 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

1. ภาษาอังกฤษ 1. บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
2. ภาษาไทย 2. ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
3. ประวัติศาสตร 3. ไทยศกึษา 
4. ภาษาฝรั่งเศส 4. ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ 
5. ภาษาเยอรมัน  
6. ปรัชญา  
7. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
8. สารสนเทศศึกษา  
9. ภาษาสเปน  
10. ภาษารัสเซีย  
11. ภาษาจีน  
12. จีนศึกษา  
13. ประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยว  
14. ภาษาญ่ีปุน  

14 สาขาวิชา 4 สาขาวิชา 
 
โครงการพิเศษ  
 

หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปดสอน 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

1. สาขาวิชาส่ือสารมวลชน 
2. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1. สาขาวิชาการส่ือสารพัฒนาการ 

4. สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว   
4 สาขาวิชา 1 สาขาวิชา 
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สถิตินกัศกึษา 
 
จํานวนนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
 

ปริญญาตรี คณะ/สาขาวิชา 
ผูสําเร็จการศึกษา นักศึกษาใหม มีสถานภาพ 

ภาคปกต ิ    
1. ภาษาอังกฤษ 319 1,987  
2. ภาษาไทย 58 145  
3. ประวัติศาสตร 42 162  
4. ภาษาฝรั่งเศส 7 32  
5. ภาษาเยอรมัน 13 29  
6. ส่ือสารมวลชน 1,627 -  
7. ปรัชญา 9 42  
8. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 114 226 31,563 
9. สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษ
ศาสตร 

26 88  

10. ภาษาสเปน 11 29  
11. ภาษารัสเซีย - 26  
12. ประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยว 8 199  
13. ภาษาจีน 37 363  
14. จีนศึกษา 12 -  
15. ภาษาญ่ีปุน - 318  
ภาคพิเศษ    
16. ภาษาอังกฤษ  5 64  
17. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  9 31 435 
18. ส่ือสารมวลชน  69 -  
โครงการพิเศษ    
19. วัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว 20 99 112 
รวมทั้งส้ิน 2,386 3,840 32,110 

 
 
 
 
 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕6 
  

 (๑๕) 

จํานวนนักศกึษาระดบัปรญิญาโท 
 

ปริญญาโท คณะ/สาขาวิชา 
ผูสําเร็จการศึกษา นักศึกษาใหม มีสถานภาพ 

1. บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 1 17 71 
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 18 76 
3. ไทยศึกษา - 16 63 
4. การแปล (ภาษาอังกฤษ-ไทย) 8 - 14 
5. การแปล (ภาษาฝรั่งเศส-ไทย) - 1 1 
6. ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ - 11 53 
7. ประวัติศาสตร - - 20 
8. ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร - - 20 
9. การส่ือสารพัฒนาการ (โครงการพิเศษ) 75 20 88 

รวม 85 83 406 
 

บุคลากร 
 
 
จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ  
 

จํานวน ภาควิชา 
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 

รวม 

ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร 7 4 11 - 22 
ภาษาไทยและภาษาตะวันออก 21 6 6 1 34 
ประวัติศาสตร 8 - 5 - 13 
บรรณารักษศาสตร 3 1 1 - 5 
ภาษาตะวันตก 20 8 6 - 34 
ปรัชญา 2 2 4 - 8 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 6 1 4 - 11 
ส่ือสารมวลชน 1 1 3 - 5 

รวม 68 23 40 1 132 
 
 
 
 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕6 
  

 (๑๖) 

จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามวุฒิการศึกษา  
 

จํานวน 
ภาควิชา ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร - 16 6 22 
ภาษาไทยและภาษาตะวันออก - 23 11 34 
ประวัติศาสตร - 11 2 13 
บรรณารักษศาสตร - 3 2 5 
ภาษาตะวันตก - 21 13 34 
ปรัชญา - 6 2 8 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา - 7 4 11 
ส่ือสารมวลชน - 4 1 5 
รวม - 91 41 132 

 
การเขียนตําราหรือปรบัปรงุ/เอกสารประกอบการเรยีน  

 
ชื่อตํารา/เอกสารประกอบการเรียน ภาควิชา ผูแตง 

ภาษาจีนแตจ๋ิว 2 ภาษาไทยและภาษาตะวันออก อ. เศวรัตน วนาสุขพันธ 
ภาษาจีน 2 ภาษาไทยและภาษาตะวันออก รศ. เสาวภาคย วรลัคนากุล 
การฟงและพูดภาษาจีน 1 ภาษาไทยและภาษาตะวันออก อ. ดร. นพธร ป จจัยคุณธรรม 
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทองเที่ยว ภาษาตะวันตก รศ. ดร. อุษา กรทับทิม 
คูมือภาษาฝรั่งเศสภาษาระดับกลาง 2 ภาษาตะวันตก อ. ดร. ศศิ อินทโกสุม 
ภาษาเยอรมันเพื่อกิจการทองเที่ยว 2 ภาษาตะวันตก ผศ. ดร. ประภาวดี กุศลรอด 
การวิเคราะหเปรียบตางภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร ผศ. วรัตธนันท รักษวิเชียร 
รวม 7 วิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕6 
  

 (๑๗) 

วิเทศสัมพันธ 
 
โครงการความรวมมือและทุน 
 

โครงการ รายละเอยีด ระยะเวลา 
1. บันทึกขอตกลงความรวมมือ 

ระหวางคณะมนุษยศาสตร มร.  
กับสํานักงานคณะกรรมการ-
อาชีวศึกษา 

1. รวมกันใหการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนดานตางๆ ไดแก 
บุคลากร วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยี การคนควาวิจัย 
การเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ และป จจัยอ่ืนๆ โดยใช
ทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2. รวมกันพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของ สอศ. และบัณฑิต 
คณะมนุษยศาสตร มร. และการพัฒนาบุคลากรของ 
ทั้งสองฝายในดานการใชภาษาตางประเทศ การโรงแรม  
การทองเที่ยว และวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวใหสอดรับ 
กับมาตรฐาน สมรรถนะอาชีพของอาเซียน และสถานการณ
ป จจุบัน 

3. รวมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนการฝ กอบรม  
การคนควา การวิจัย และการบริการวิชาการแกชุมชน 
และสังคม 

4. รวมกันดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ตามที่ทั้งสองฝายเห็นสมควร 

7 พ.ค. 56- 
7 พ.ค. 61 

รวม 1 โครงการ 
 

กิจกรรม (ตอนรับแขกตางประเทศ, ความรวมมือ, สัมมนา, 
เจรจาและประชุมนานาชาต,ิ อํานวยความสะดวก,  

ประชาสัมพันธ, ดูงาน, ฝกอบรม ฯลฯ) 
ระยะเวลา จํานวน 

โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “วรรณกรรม อาเซียน: พัฒนาการ
เอกลักษณ และบทบาทตอสังคมรวมสมัย” 

22-23 ส.ค. 56 
 

123 คน 

รวม 1 กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕6 
  

 (๑๘) 

บทความวิทยานิพนธที่จัดพมิพเผยแพร ทั้งในระดบัชาต/ินานาชาต ิ
 

ชื่อผูเขียน ชื่อบทความ แหลงที่พิมพ 
เผยแพร 

น.ส. กมลทิพย ณ สงขลา การวิเคราะหเน้ือหาจริยธรรมที่ปรากฏในพระคริสธรรม
คัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมหมวดบทกวีและวรรณกรรม
ป ญญา  

วารสารรังสิตสารสนเทศ  
ฉบับที่ 1 ปที่ 17 

น.ส. ธัญญาภรณ ตันเสถียร การรับสารสนเทศของนักศึกษาตางชาติมหาวิทยาลัย
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

วารสารรังสิตสารสนเทศ  
ฉบับที่ 1 ปที่ 19 

น.ส. รัตติยา วรรณบวร Code-mixing of English and Thai on Facebook: 
Characteristics, reasons, and attitudes  

วารสารรามคําแหง 
ปที่ 30 ฉบับที่ 1 

น.ส. ชลธิชา  
อรรคพลเดชาชัย 

A study of Thai Nurses’ Persuasive Strategies 
and their Impact On Foreign Patients’ Health 
Behavior  

Proceeding if the 11th 
international Conference 
on Developing Real-Life 
Learning Experiences 
Learning Innovation of 
ASEAN 

น.ส. อรพินท เทพานนท English on the Job for Thai Engineers: 
Application forms and Work Talk  

Proceeding if the 11th 
international Conference 
on Developing Real-Life 
Learning Experiences 
Learning Innovation of 
ASEAN 

น.ส. นภาพร ปานเขียน A Study of the Need for English Skills of 
Employees At Multi National Industrial Comp 
Anise in Thailand  

วารสารรามคําแหง 
ปที่ 30 ฉบับพิเศษ 

น.ส. ภัทรา ธรรมเกษร A Study of the Need for English by Law 
Students and Legal Professionals 

วารสารรามคําแหง 
ปที่ 30 ฉบับพิเศษ 

น.ส. มนัทยา ศิวะตระกูล A Study of Thai Guides’ Anxiety in Interactions 
with Foreign Tourists  

วารสารรามคําแหง 
ปที่ 30 ฉบับพิเศษ 

ร.ต.อ. หญิงปาริชาติ 
แกวหาญ 

English Communication Problems between 
Immigration Officers and Foreign Passengers at 
Suv Arnabhume Airport  

Proceeding if the 11th 
international Conference 
on Developing Real-Life 
Learning Experiences 
Learning Innovation of 
ASEAN 

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕6 
  

 (๑๙) 

ชื่อผูเขียน ชื่อบทความ แหลงที่พิมพ 
เผยแพร 

น.ส. รสมน พานดวงแกว Effective Communication in English by Using 
Pair-Work Activity at Wiangsa-Ardpittayakhom  

Proceeding if the 11th 
international Conference 
on Developing Real-Life 
Learning Experiences 
Learning Innovation of 
ASEAN 

นางรัตนาสุภา มัคคอลม  Coping Strategies for Managing Differences and 
Maintaining Relationships in Intercultural 
Marriages  

วารสารรามคําแหง 
ปที่ 30 ฉบับพิเศษ 

นายพิศิษฐ เสถียตนุกุล A Study of the Preparation in English of Thai 
University Students for the AEC  

วารสารรามคําแหง 
ปที่ 30 ฉบับพิเศษ 

นายกิตติศักดิ์ คงพูน การพัฒนาเกณฑการประเมินเว็บไซตสําหรับเด็ก  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
อิสเทิรนเอเชีย ปที่ 3 ฉบับ 2 

น.ส. ทิพวรรณ จําปาเงิน พฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

วารสารวิจัย ม. เทคโนโลยี- 
ราชมงคลกรุงเทพ ปที่ 8 

น.ส. สาวิตรี โพธ์ิกัน การใชเว็บไซตของพนักงานทีโอที เพื่อสนับสนุน 
การจัดการความรูในองคกร 

วารสารวิจัย ม. เทคโนโลยี- 
ราชมงคลกรุงเทพ ปที่ 8 

น.ส. สมบูรณ คุณสุทธ์ิ การรับรูขอมูลขาวสารทางทหารที่ปฏ ิบัติหนาที่ 
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

วารสารวิจัย ม. เทคโนโลยี- 
ราชมงคลกรุงเทพ ปที่ 8 

น.ส. พิมพินี ดําสงค การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

วารสารวิชาการ  
ม. อิสเทิรนเอเชีย ปที่ 7 

รวม 17 บทความ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕6 
  

 (๒๐) 

ดานการวิจัย 
 
โครงการวจิัยที่ไดรบัทนุอดุหนนุจากเงินรายไดของมหาวทิยาลัย 
 

หนวยงาน/ชือ่โครงการ ชื่อผูวิจัย จํานวนเงินทุนฯ ระยะเวลา 
1. โครงการวิจัยเรื่อง ป ญหาการแปลผิด

ความหมายของนักศึกษาหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปล-
ภาษาฝรั่งเศส-ไทย มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

อ. ดร. ศศิ  อินทโกสุม 100,080 บาท 10 มิ.ย. 56-   
9 มิ.ย. 57 

2. โครงการวิจัยเรื่อง ลักษณะตางจากทั่วไปและ
การรับรูประโยคเงื่อนไขภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

รศ. ดร. อัจฉรา  เพงพานิช 66,888 บาท 18 ต.ค. 55-  
17 มิ.ย. 56 

3. โครงการวิจัยเรื่อง ป จจัยที่มีผลกระทบ 
ตอการเลือกแหลงสารสนเทศ: กรณีศึกษา 
ของนักศึกษาอาเซียนในประเทศไทย 

อ. ดร. ภีมศักดิ์  เองฉวน 242,822 บาท 26 มิ.ย. 56- 
25 มิ.ย. 57 
 

รวม 3 เรื่อง 
 
โครงการวจิัยที่ไดรบัทนุอดุหนนุการวจิัยประเภท คณะ/สํานัก/สถาบัน  
 

หนวยงาน/ชื่อโครงการ ชื่อผูวิจัย จํานวนเงินทุนฯ ระยะเวลา 
1. โครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหเรื่องส้ันเขาสู

รอบสุดทาย รางวัลวรรณกรรมรามคําแหง 
ประจําป 2555 

อ. ดร. สรตี ปรีชาป ญญากุล 70,320 บาท 30 ม.ค. 56- 
29 ม.ค. 57 

2. โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินการจัด 
การเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ นของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

ผศ. ดร. พจนี ศิริอักษรสาสน 94,920 บาท 25 ธ.ค. 55- 
24 ธ.ค. 56 

3. โครงการวิจัยเรื่อง องคประกอบที่เก่ียวของกับ
การเตรียมความพรอมของนักศึกษาในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง  
และมหาวิทยาลัยสารคาม 

รศ. เอมอร  ดิสป ญญา 87,120 บาท 30 ม.ค. 56- 
29 ม.ค. 57 

4. โครงการวิจัยเรื่อง การจัดสภาพแวดลอมทาง
สังคมเพื่อเสริมสรางความสนใจและพฤติกรรม
การอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6: 
กรณีศึกษานักเรียนจากครอบครัวชาติพันธุ 
ไทยกลาง ลาว อีสาน เขมรถิ่นไทย สวย  
และไทยโคราช 

ผศ. ดร. ประภาส พาวินันท 167,400 บาท 30 ม.ค. 56- 
29 ม.ค. 57 

รวม 4 โครงการ 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕6 
  

 (๒๑) 

บทความทางวิชาการที่เผยแพรในวารสารส่ิงพิมพ (ในประเทศ) 
 

ชื่อผูเขียน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร/ปที่เผยแพร 
ผศ. ดร. อุดมพร ชั้นไพบูลย 
 

สุปปุริสธรรม: หลักธรรมเพื่อการสงเคราะห วารสารรามคําแหง  
ฉบับมนุษยศาสตร  
ม.ค.-ธ.ค. 55 หนา 1 

รศ. วิโรจ นาคชาตรี 2012 วิกฤติความเชื่อวันส้ินโลก วารสารรามคําแหง  
ฉบับมนุษยศาสตร  
ม.ค.-ธ.ค. 55 หนา 36 

ผศ. ฐาปะนะ วงษสาธิตศาสตร ภาพรวมของปรากฏการณ “สาวพริตตี้”  
ในงานมอเตอรโชว 

วารสารรามคําแหง  
ฉบับมนุษยศาสตร  
ม.ค.-ธ.ค. 55 หนา 73 

ผศ. ดร. อัญชลี โตพึ่งพงศ Ramkhamhaeng Universität: Das 
Hochschulprofil im Überblick 

Ramkhamhaeng Universität, 
Thailand Universität Hanoi, 
Vietnam 
พ.ย.-ธ.ค. 55 หนา 59 

ผศ. ดร. ประภาวดี กุศลรอด การวิเคราะหรูปแบบของคําสุภาษิตภาษา-
เยอรมันที่เก่ียวของกับสุขภาพและผลวิเคราะห
ที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน
ภาษาเยอรมัน 

วารสารรามคําแหง 
ฉบับมนุษยศาสตร 
ม.ค.-มิ.ย. 56 หนา 37 

PD Dr. Salifou Traoré การเปรียบเทียบภาษาในบริบทของการเรียน
การสอนภาษาตางประเทศ: การพัฒนา
ระเบียบวิธี เปรียบเทียบภาษาเพื่อประโยชน
ในการนําไปใช 

วารสารรามคําแหง  
ฉบับมนุษยศาสตร 
ม.ค.-ธ.ค. 55 หนา 160 

รวม 6 บทความ 
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 (๒๒) 

ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม 
 
การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

โครงการ กิจกรรม สถานที่ / ระยะเวลา ผูเขารวมโครงการ 
1. โครงการบริการวิชาการแกสังคม

เรื่อง “ภาษาอังกฤษที่ใชส่ือสาร 
ในรานสะดวกซ้ือ” 

บรรยายและฝกปฏ ิบัติ 
 
 

ศูนยการฝกอบรม 
บริษัทแฟมิล่ีมารท จ. ชลบุรี  
16-18 ต.ค. 55 

พนักงาน 
รานสะดวกซ้ือ  
แฟมิล่ีมารท 

2. โครงการ “คายภาษา + 2”  
(ภาษาเพื่อนบานในภูมิภาค
อาเซียน) 

ฝกสนทนา ทักทาย  
และประโยคที่ใชสามารถ
นําไปใชในการส่ือสารได 

โรงเรียนอิสลามวิทยา 
บงึนํ้ารักษ ต. บึงนํ้ารักษ  
อ. บางนํ้าเชี่ยว 
จ. ฉะเชิงเทรา 
20-21 เม.ย. 56 

นักเรียนโรงเรียน
อิสลามวิทยา 
บึงนํ้ารักษ 

3. โครงการบริการทางวิชาการแก
สังคม “บานปรัชญานําความรู 
สูชุมชนบานทาปาย” 

- พบผูนําชุมชน 
และประชาชน  

- สรางศูนยการเรียนรูและ
หองสมุดหมูบานทาปาย 

ศูนยการเรียนรูและหองสมุด 
หมูบานทาปาย ต. แมฮ ี้  
อ. ปาย จ. แมฮ องสอน 
8-14 พ.ย. 55 

อาจารยและ
เจาหนาที่ นักศึกษา 
ประชาชน 
ตําบลแมฮ ี้ 

4. โครงการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติดานภาษาเยอรมัน 
ในฐานะภาษาตางประเทศ  
ครั้งที่ 1 

- ปาฐกถานํา 
- นําเสนอบทความ 
- การเสวนา 

หองประชุมชั้น 2  
อาคารวิทยบริการ 
และบริหาร และจังหวัด-
พระนครศรีอยุธยา 
30 พ.ย.-2 ธ.ค. 55 

- อาจารย 
- นักศึกษา  
- ผูสนใจทั่วไป 

5. โครงการบริการทางวิชาการ
ฝกอบรมภาษาสเปนสําหรับ 
บุคคลทั่วไป รุนที่  39 

ฝกทักษะการฟง การพูด 
การอานและการเขียน
รวมทั้งแกไขป ญหา 
และอุปสรรคการฝกทักษะ
การใชภาษา 

คณะมนุษยศาสตร มร. 
3 พ.ย. 55-12 ม.ค. 56 

บุคคลทั่วไป 

6. โครงการบริการทางวิชาการ
ฝกอบรมภาษาสเปนสําหรับ 
บุคคลทั่วไป รุนที่  40 

ฝกทักษะการฟง การพูด 
การอานและการเขียน 
รวมทั้งแกไขป ญหาและ
อุปสรรคการฝกทักษะ 
การใชภาษา 

คณะมนุษยศาสตร มร. 
16 ก.พ.-27 เม.ย. 56 

บุคคลทั่วไป 

7. โครงการบริการทางวิชาการ
ฝกอบรมภาษาเยอรมัน 
สําหรับบุคคลทั่วไป รุนที่ 49 

ฝกทักษะการฟง การพูด 
การอานและการเขียน 
รวมทั้งแกไขป ญหาและ
อุปสรรคการฝกทักษะ 
การใชภาษา 

คณะมนุษยศาสตร มร. 
16 ก.พ.-27 เม.ย. 56 
 
 

บุคคลทั่วไป 
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 (๒๓) 

 
โครงการ กิจกรรม สถานที่ / ระยะเวลา ผูเขารวมโครงการ 

8. โครงการอบรมภาษาจีนสําหรับ
บุคคลทั่วไป รุนที่ 3 

- การเรียนการสอน
ภาษาจีนพื้นฐาน 

- การเรียนการสอนพัฒนา
ศักยภาพภาษาจีน 

คณะมนุษยศาสตร มร. 
25 มิ.ย.-26 ต.ค.56 

บุคคลทั่วไป 

9. โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร
ความรูเรื่องยาเสพติด 

ชมนิทรรศการ คณะมนุษยศาสตร มร. 
22-26 เม.ย. 56 

- อาจารย 
- บุคลากร 
- นักศึกษา 
- บุคคลทั่วไป 

10. โครงการจัดทําบรรณนิทัศน 
และเผยแพรผลงานวิชาการของ
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

- อบรมการจัดทําบรรณ-
นิทัศนผลงานวิชาการ 

- อบรมการจัดเก็บและ 
คนคืนบรรณนิทัศน
ผลงานวิชาการ 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร  
คณะมนุษยศาสตร มร. 
มิ.ย.-ก.ย. 56 

- อาจารย 
- นักศึกษา 

11. โครงการบริการทางวิชาการ
ฝกอบรมภาษารัสเซียสําหรับ
บุคคลทั่วไป รุนที่  40 

ฝกทักษะการฟง การพูด 
การอานและการเขียน 
รวมทั้งแกไขป ญหาและ
อุปสรรคการฝกทักษะ 
การใชภาษา 

คณะมนุษยศาสตร มร. 
16 ก.พ.-20 เม.ย. 56 

บุคคลทั่วไป 

12. โครงการบริการทางวิชาการ
ฝกอบรมภาษารัสเซียสําหรับ
บุคคลทั่วไป รุนที่  41 

ฝกทักษะการฟง การพูด 
การอานและการเขียน 
รวมทั้งแกไขป ญหาและ
อุปสรรคการฝกทักษะ 
การใชภาษา 

คณะมนุษยศาสตร มร. 
25 พ.ค.-20 ก.ค. 56 

บุคคลทั่วไป 

13. โครงการสัมมนาวิชาการ  
“วัยรุนกับการละเมิดลิขสิทธ์ิ
ผลงานบนอินเทอรเน็ต” 

- นิทรรศการ หัวขอ  
“การละเมิดลิขสิทธ์ิ
ผลงานบนอินเทอรเน็ต” 

- การเสวนา เรื่อง 
“สมรภูมิลิขสิทธ์ิกับ
ความคิดที่แตกตาง” 

คณะมนุษยศาสตร มร. 
6 ก.พ. 56 

- อาจารย 
- บุคลากร 
- นักศึกษา 
- บุคคลทั่วไป 

14. โครงการ “ชุมชนรามฯ รวมใจ
ตานภัยยาเสพติดและสรางเสริม
สุขภาพ” ในสวนของการจัด
เสวนาเรื่อง “ผลกระทบของ
ยาเสพติดตอชีวิตและครอบครัว” 

การเสวนา เรื่อง 
“ผลกระทบของยาเสพติด
ตอชีวิตและครอบครัว” 

หองประมวล กุลมาตย 
อาคารหอประชุม 
พอขุนรามคําแหงมหาราช 

- อาจารย 
- บุคลากร 
- นักศึกษา 
- บุคคลทั่วไป 

รวม 14 โครงการ 
 



  รายงานประจําป 
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 (๒๔) 

ดานการทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่/ระยะเวลา แหลงทนุ ผูเขารวม
โครงการ 

1. โครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม “กิจกรรม
ไหวพระ 3 วัด กับ 1 ตลาดอนุรักษ” 

จังหวัดนครปฐม 
3 ก.ย. 56 

งบรายได  
 14,690 บาท   

- เจาหนาที่ 
- นักศึกษา 

2. โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การนําพุทธธรรม
มาใชในชีวิตประจําวัน” ภาค 2/2555 

หอง 602 ชั้น 6  
อาคารสวรรคโลก มร. 
7 พ.ย. 55-4 ม.ค. 56 

งบรายได  
50,360 บาท 

- เจาหนาที่ 
- นักศึกษา 
- บุคคลทั่วไป 

3. โครงการเสวนาทางวิชาการและจัดนิทรรศการ 
“ชีวิตและผลงานของสด กูรมะโรหิต” 

หองประชุมพวงแสด  
และลานปสาน   
คณะมนุษยศาสตร มร. 
31 ม.ค.-15 มี.ค. 56 

เงินทุนคณะฯ 
28,700 บาท 

- อาจารย 
- เจาหนาที่ 
- นักศึกษา 
- บุคคลทั่วไป 

4. โครงการ “ตักบาตรริมนํ้า ทามกลางตลาด  
เที่ยวอยางชาญฉลาด ดารดาษศิลปะไทย” 

ชุมชนวัดบําเพ็ญเหนือ-ใต 
เขตบางกะป 
9 ก.พ. 56 

เงินทุนคณะฯ 
1,500 บาท 

- อาจารย 
- นักศึกษา 
- บุคคลทั่วไป 

5. โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การนําพุทธธรรม
มาใชในชีวิตประจําวัน” ภาค 1/2556 

หอง 602 ชั้น 6  
อาคารสวรรคโลก มร. 
12 มิ.ย.-2 ส.ค. 56  

งบรายได  
50,560 บาท 

- เจาหนาที่ 
- นักศึกษา 
- บุคคลทั่วไป 

6. โครงการ “เรียนรูศิลปวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาผานการสรางพระพุทธรูป” 

คณะมนุษยศาสตร 
และวัดผุสดีภูผาราม   
จ. ชุมพร  
15-29 ก.ค. 56 

เงินทุนคณะฯ  
21,172 บาท 

- เจาหนาที่ 
- นักศึกษา 
- บุคคลทั่วไป 

7. โครงการเสวนาทางวิชาการ “ใสใจสักนิด  
คิดกอนใช” 

หองประชุมพวงแสด  
ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร 
มร. 29 ก.ค. 56 

เงินทุนคณะฯ  
28,621 บาท 

- อาจารย 
- เจาหนาที่ 
- นักศึกษา 
- บุคคลทั่วไป 

รวม 7 โครงการ 
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ดานการบริหารจัดการ 
 

การพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
 

ชื่อโครงการ  
(ประเภทงาน การสัมมนา, 
ประชุมวิชาการ, ดูงาน, 

ฝกอบรม) 

รายชื่อ ระยะเวลา สถานที ่ แหลงทนุ 

1. โครงการสัมมนาเรื่อง 
“สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา” 

- อาจารย 
- เจาหนาที่ 

31 ม.ค.-  
3 ก.พ. 56 

หองประชุมพวงแสด 
ชั้น 2 อาคาร 2             
คณะมนุษยศาสตร 
มร. 

งบรายได 
120,000 บาท 
เงินทุนคณะฯ 
320,400 บาท 

2. โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง 
“การปรับเปล่ียนองคกร 
สูระบบราชการยุคใหม” 

- อาจารย 
- เจาหนาที่ 

25 ม.ค. 56 หองประชุมพวงแสด 
ชั้น 2 อาคาร 2             
คณะมนุษยศาสตร 
มร. 

เงินทุนคณะฯ
23,138 บาท    

3. โครงการอบรมเชิงปฏ ิบัติการ 
เรื่อง “องคประกอบ ตัวบงชี้ 
และเกณฑการประกัน- 
คุณภาพการศึกษาภายใน” 

- อาจารย 
- เจาหนาที่ 
- นักศึกษา 
- บุคคลทั่วไป 

25 เม.ย. 56 หองประชุมพวงแสด 
ชั้น 2 อาคาร 2          
คณะมนุษยศาสตร 
มร. 

เงินทุนคณะฯ
54,903 บาท    

4. โครงการสัมมนาเรื่อง  
“การเสนอขอตําแหนง 
ทางวิชาการตามหลักเกณฑ 
ก.พ.อ.” 

- อาจารย 
 

6 มิ.ย. 56 หองประชุม SLB 
304 ชั้น 3 อาคาร 
ศรีจุฬาลักษณ มร. 

เงินทุนคณะฯ
7,694 บาท    

5. โครงการอบรมเชิงปฏ ิบัติการ 
เรื่อง “การวิจัยในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ” 

- อาจารย 
- บุคคลทั่วไป 

13 ส.ค. 56 หองประชุมพดดวง 
คณะมนุษยศาสตร 
มร. 

เงินทุนคณะฯ
13,000 บาท    

6. โครงการอบรมเชิงปฏ ิบัติการ 
เรื่อง “การจัดทํารายงานผล 
การดําเนินการของรายวิชา ( 
5)” 

- อาจารย 
 

14 ธ.ค. 55 หองประชุมพวงแสด 
ชั้น 2 อาคาร 2             
คณะมนุษยศาสตร 
มร. 

เงินทุนคณะฯ
36,512.90 
บาท 

7. โครงการอบรมเชิงปฏ ิบัติการ
เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน” 

- อาจารย 
- เจาหนาที่ 
 

31 ม.ค. 56 หองประชุมพวงแสด 
ชั้น 2 อาคาร 2            
คณะมนุษยศาสตร 
มร. 

เงินทุนคณะฯ
23,428 บาท 
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ชื่อโครงการ  
(ประเภทงาน การสัมมนา, 
ประชุมวิชาการ, ดูงาน, 

ฝกอบรม) 

รายชื่อ ระยะเวลา สถานที ่ แหลงทนุ 

8. โครงการประชุมเสนอผลงาน
วิชาการและวิจัย 
สาขามนุษยศาสตรและ- 
สังคมศาสตร ครั้งที่ 7 

- อาจารย 
- เจาหนาที่ 
- นักศึกษา 
- บุคคลทั่วไป 

11 ก.ย. 56 หองประชุมพดดวง 
คณะมนุษยศาสตร 
มร. 

เงินทุนคณะฯ
21,025.50 
บาท 

9. โครงการสัมมนาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร ครั้งที่ 1 

- อาจารย 
- เจาหนาที่ 
 

4-5 มิ.ย. 56 โรงแรมภูเขางาม 
รีสอรท จ. นครนายก 

เงินทุนคณะฯ
78,000 บาท 

10. โครงการประชุมเชิง
ปฏ ิบัติการนานาชาติ  
เรื่อง ASEAN Learners’ 
Success Through 
Invitational Education 

ผศ. นัญ เจริญพันธุศิริกุล 
ผศ. คนึงนิตย จันทุรัตน 
อ. ดร. ฐิติรัตน ภูกาญจน 

19-20 พ.ย. 
55 

อาคารหอประชุม 
พอขุนรามคําแหง 
มหาราช มร. 

เงินรายได มร. 
7,500 บาท 

11. โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการ
เรื่อง “โครงการจัดการ
ความรูการพัฒนาอาจารย
ดานการเรียนการสอน 
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ” 

ผศ. เดมีย ระเบียบโลก 
 

30 พ.ย. 55 
 

ศูนยบริการ-
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารเวียงคํา  
ชั้น 2 มร. 

- 

12. โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการ
เรื่อง “โครงการจัดการ
ความรูการพัฒนาอาจารย
ดานการเรียนการสอน 
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ” 

รศ. สุธาวดี หนุนภักดี 
รศ. อรุณทวดี พัฒนิบูลย 
อ. ดร. สรตี ปรีชาป ญญากุล 

3 ธ.ค. 56 
 

ศูนยบริการ-
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารเวียงคํา  
ชั้น 2 มร. 

- 

13. โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการ
เรื่อง “โครงการจัดการ
ความรูการพัฒนาอาจารย
ดานการเรียนการสอน 
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ” 

อ. พุฒิตา สงวนไทร 6 ธ.ค. 56 
 

ศูนยบริการ-
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารเวียงคํา  
ชั้น 2 มร. 

- 

14. โครงการเสวนาเครือขาย 
งานดานนโยบายและแผน 
และการคลัง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556  
(ไตรมาสที่ 2) 

นางเยาวรัตน วองลีลาเศรษฐ 
นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท 

22 ม.ค. 56 หองประชุมชั้น 5  
อาคารวิทยบริการ 
และบริหาร  
กองอาคารสถานที่ 

- 

 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕6 
  

 (๒๗) 

ชื่อโครงการ  
(ประเภทงาน การสัมมนา, 
ประชุมวิชาการ, ดูงาน, 

ฝกอบรม) 

รายชื่อ ระยะเวลา สถานที ่ แหลงทนุ 

15. โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการ 
หลักสูตร “การกําหนด
ประเด็นป ญหาการวิจัย 
เชิงคณุภาพ” 

อ. ดร. แกวกัลยา  
อภัยบัณฑิตกุล 
อ. ดร. ฐิติรัตน ภูกาญจน 
อ. จิณหนิภา ทาสุคนธ 

4-6 ก.พ. 56 อาคารทาชัย  
ชั้น 2 หอง 0213 
มร. 

- 

16. โครงการอบรมสัมมนา 
ทางวิชาการเรื่อง “ระบบ
บริหารพัสดุและการจัดซ้ือ 
จัดจางภาครัฐ” 

น.ส. ราตรี พงษสุวรรณ 
นางเยาวรัตน วองลีลาเศรษฐ 
นางสังเวียน พาเฮ ือง 
น.ส. นลินี บุญเก้ือ 
น.ส. วชิรา ปยะตระภูมิ 

6-7 ก.พ. 56 อาคารสุโขทัย  
ชั้น 3 หอง 0322 
มร. 

- 

17. โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการ
นวัตกรรมส่ือการสอน 
แบบออนไลน 

นางดวงอมร พิทักษธรรม 
นางประภาพรรณ ทวีวาร 
นางรุงทิวา ออกลกิจ 

8 ก.พ. 56  หองปฏ ิบัติการ 
คอมพิวเตอร  
ITSC 6 ชั้น 3 
อาคารเวียงคํา 

- 

18. โครงการ “อบรมภาษามือ
ไทยขั้นพื้นฐานสําหรับ
บุคลากร” 

นางรสริน สกุลโรจนประวัต ิ
นางประภาพรรณ ทวีวาร 

13-15 ก.พ. 
56 

หอง NMB 304 
อาคารนพมาศ  
ชั้น 3 

- 

19. โครงการประชุมเรื่อง  
“การประชุมผูตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
และผูจัดทํารายงาน 
การประเมินตนเอง (SAR) 
กอนการตรวจประเมิน  
ปการศึกษา 2555” 

ผศ. ดร. อรพิน กําป นทอง 
นางพิมลสิริ เลิศธนาไพจิตร 
น.ส. นันทิชา รอดไทย 
น.ส. กนกพร ภูสุวรรณ 
 

18 เม.ย. 56 
 

หองประชุมประมวล
กุลมาตย และหอง
ประภาศนอวยชัย 
หอประชุมพอขุน
รามคําแหงมหาราช 

- 

20. โครงการอบรมเชิงปฏ ิบัติการ 
หลักสูตรการวิจัยเชิงอนาคต 
(Future Research) 

รศ. ดร. นงนภัส ตาปสนันทน 
รศ. ดร. สุธาวดี หนุนภักดี 
ผศ. ดร. อรพิน กําป นทอง 
อ. จิณหนิภา ทาสุคนธ 
อ. พุฒิตา สงวนไทร 

23 เม.ย. 56 หอง 0213  
อาคารทาชัย ชัน้ 2  
ม. รามคําแหง 

- 

21. โครงการอบรมเชิงปฏ ิบัติการ 
เรื่อง “การดําเนินการ 
ดานบริหารความเส่ียง” 

คณาจารย จํานวน 9 คน 
เจาหนาที่ จํานวน 13 คน 

29-30 เม.ย. 
56 

หอประชุมพอขุน-
รามคําแหงมหาราช 

- 

 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕6 
  

 (๒๘) 

ชื่อโครงการ  
(ประเภทงาน การสัมมนา, 
ประชุมวิชาการ, ดูงาน, 

ฝกอบรม) 

รายชื่อ ระยะเวลา สถานที ่ แหลงทนุ 

22. โครงการอบรมเชิงปฏ ิบัติการ 
เรื่อง “การเตรียมความ-
พรอมและการจัดทําแผน
ป องกันภัยพิบัติ” 

นายเอนก ใจกุย 
นายสุรชัย ไพรินทร 
นายชัยกร โคตะนนท 
 

16 พ.ค. 56 อาคารบริการ- 
และบริหาร  
หอง 501 

- 

23. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏ ิบัติการ เรื่อง 
“การปรับปรุงการดําเนิน- 
งานดานหลักสูตร ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2552” 

คณาจารยคณะมนุษยศาสตร 
จํานวน 34 คน 

16 พ.ค. 56 หองประมวล 
กุลมาตยและ 
หองประภาศน  
อวยชัย หอประชุม 
พอขุนรามคําแหง
มหาราช 

- 

24. โครงการสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน 
ระดับปริญญาตร ี
สวนภูมิภาค” 

รศ. ดร. ดํารงค ฐานด ี
รศ. ดร. วิษณุ สุวรรณเพ ิ่ม 
รศ. วัฒนา พุทธางกูรานนท 
อ. ชุติมา ผิวเรืองนนท 

17 พ.ค. 56 หองประมวล 
กุลมาตยและ 
หองประภาศน  
อวยชัย หอประชุม 
พอขุนรามคําแหง
มหาราช 

- 

25. โครงการอบรมเชิงปฏ ิบัติการ 
“การเขียน Story Board  
เพื่อผลิตบทเรียน  
e-Learning และเทคโนโลยี
การผลิตส่ือการเรียน 
การสอนแบบ Multimedia” 

อ. ดร. รุงโรจน ภิรมยอนุกุล 
อ. ธิษณา วีรเกียรติสุนทร 
นายเกียรตศิักดิ ์อภยับณัฑิตกุล 
 

4 มิ.ย. 56 หองฝกอบรม 
ศูนยส่ือการสอน 
ทางอิเล็กทรอนิกส 
ชั้น 2 อาคารทาชัย 

- 

26. โครงการอบรมคอมพิวเตอร 
แกขาราชการตามมติ
คณะรัฐมนตรี รุนที่ 31 

นางสังเวียน พาเฮ ือง 
นางนลินี ยิ่งยง 
นางรุงทิวา ออกลกิจ 
นายเอนก ใจกุย 
นายสุรชัย ไพรินทร 

10-12 มิ.ย. 
56 

ศูนยปฏ ิบัติการ
คอมพิวเตอร  
หอง ITSC 5 และ 
ITSC 6 ชั้น 2 
อาคารเวียงคํา 

- 

27. โครงการสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง เทคนิคการขอตําแหนง
ทางวิชาการ  
(ผูชวยศาสตราจารย)  
ตามเกณฑใหมใหประสบ
ความสําเร็จ 

อ. พรชิตา อุปถัมภ 
อ. ศิริงาม แผลงชีพ 
อ. ดร. โอฬาร พฤตศิรัณยนนท 
อ. สิริชยั โชคชยัสัมฤทธ์ิ 
 

13 มิ.ย. 56 หองประชุม SCB 
201 ชั้น 2  
อาคารศรีชุม 

- 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕6 
  

 (๒๙) 

ชื่อโครงการ  
(ประเภทงาน การสัมมนา, 
ประชุมวิชาการ, ดูงาน, 

ฝกอบรม) 

รายชื่อ ระยะเวลา สถานที ่ แหลงทนุ 

28. โครงการอบรมเชิงปฏ ิบัติการ
เรื่อง “การใชระบบ
สารสนเทศเพื่อรายงานผล
การดําเนินงานตามแผน
บริหารความเส่ียง” 

นายเกียรติศักดิ ์อภยับณัฑิตกุล 17 มิ.ย. 56 หองปฏ ิบัติการ
คอมพิวเตอร ITSC 6 
ชั้น 2 อาคารเวียงคํา 
 

- 

29. โครงการฝกอบรม 
เชิงปฏ ิบัติการ เรื่อง  
“การสรางแบบสอบถาม 
และประเมินผลขั้นตน 
ดวยโปรแกรม Google 
Document” 

นายเกียรตศิักดิ ์อภยับณัฑิตกุล 
น.ส. ดาราวรรณ ลอมเสถยีร 
 

28 มิ.ย. 56 หองฝกอบรม 
ชั้น 1 อาคาร 1  
สํานักหอสมุดกลาง 

- 

30. โครงการอบรมเชิงปฏ ิบัติการ 
“การใชระบบงานเทียบโอน
หนวยกิต กระบวนวิชา 
ระดับปริญญาตร”ี 

นางสุธารัตน พลอยเจริญ 
นางเกษรา วัฒนวินิจฉัย 

17 ก.ค. 56 หอง ICB 209  
ชั้น 2 อาคาร
สถาบัน-
คอมพิวเตอร 

- 

31. สัมมนาสมาชิกประจําป 
2556 (รุนที่ 3) “ขอบเขต
สิทธิ หนาที่ และประโยชน 
ของสมาชิกที่ควรรู” 

นายศุภชัย เดชานุวัติ 
นางสมคิด สํารองพันธ 

25 ก.ค. 56 หอประชุมพอขุน-
รามคําแหง 

- 

32. โครงการอบรมเชิงปฏ ิบัติการ
เทคนิคการผลิต e-book  
และส่ืออิเล็กทรอนิกส  
เพื่อใชในการเรียนการสอน 

อ. ธิษณา วีรเกียรติสุนทร 
อ. ดร. รุงโรจน ภิรมยอนุกูล 
รศ. ดร. นงนภัส ตาปสนันทน 
ผศ. เดมีย ระเบียบโลก 

26 ก.ค. 56 หองปฏ ิบัติการ 
คอมพิวเตอร ITSC 
6 ชั้น 2 อาคาร
เวียงคํา 

- 

33. โครงการอบรมเชิงปฏ ิบัติการ
เรื่อง “ถายทอดระบบ
สารสนเทศดานแผนกลยทุธ” 

น.ส. กฤษณวรรณ วิงวอน 30 ก.ค. 56 อาคารเวียงคํา  
ชั้น 2  
หอง ITSU 6 

- 

34. โครงการศึกษาศิลปะ 
วัฒนธรรมกับอาเซียน  
เรื่อง “ประชาคมอาเซียน  
ดานสังคมและวัฒนธรรม” 

ผศ. ปานทิพย ศุภนคร 
อ. ดร. สหะโรจน  
กิตติมหาเจริญ 
นางสมคิด สํารองพันธ 

30 ก.ค. 56 หอง 802 ชั้น 8 
อาคารทาชัย มร. 

- 

35. โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการ
หลักสูตร “การวิเคราะห 
ขอมูลเชิงคุณภาพ” 

ผศ. ดร. อุดมพร ชั้นไพบูลย 
อ. นภสมน นิจรันดร 
อ. ดร. สุวิมล อังควานิช 

30-31 ก.ค. 
56 

อาคารทาชัย  
ชั้น 2  
หอง 0213 มร. 

- 

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕6 
  

 (๓๐) 

ชื่อโครงการ  
(ประเภทงาน การสัมมนา, 
ประชุมวิชาการ, ดูงาน, 

ฝกอบรม) 

รายชื่อ ระยะเวลา สถานที ่ แหลงทนุ 

36. โครงการอบรมเชิงปฏ ิบัติการ
หลักสูตร “การวิจัย 
เชิงนโยบาย” 

รศ. เอมอร ดิสป ญญา 
ผศ. ดร. อุดมพร ชั้นไพบูลย 
อ. ดร. นพธร ป จจัยคุณธรรม 
อ. อุบลศรี เสนาะรักษ 
อ. ดร. สุวิมล อังควานิช 

1-2 ส.ค. 56 อาคารทาชัย  
ชั้น 2 
หอง 0213 มร. 

- 

37. โครงการอบรมทางวิชาการ 
เรื่อง “กาวเดินหนาสู
ประชาคมอาเซียน 2015”  
(A Step Forward 
Towards ASEAN 
Community 2015) 

ผศ. ดร. สายวรุณ นอยนิมิตร 8 ส.ค. 56 หองประชุม 
ศิลปาชีพ ชั้น 4 
คณะรัฐศาสตร 
มร. 

- 

38. โครงการประชุมสัมมนา 
เชิงปฏ ิบัติการเรื่อง  
“การบริหารงานคุณภาพ 
ISO9001: 2008  
กับการพัฒนาปรับปรุง 
ขั้นตอนการปฏ ิบัติงาน” 

น.ส. สุกัญญา สมานเพื่อน 
นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท 
 

19 ส.ค. 56 หอง 0213  
ชั้น 2  
อาคารทาชัย มร. 

- 

39. โครงการประชุม 
เชิงปฏ ิบัติการเรื่อง  
“ระบบฐานขอมูลดานการ-
ประกันคุณภาพการศึกษา  
(CHE QA Online System) 
ประจําปการศึกษา 2555” 

ผศ. ดร. อรพิน กําป นทอง 
นางพิมลสิริ เลิศธนาไพจิตร 
น.ส. นันทิชา รอดไทย 
น.ส. กนกพร ภูสุวรรณ  

21 ส.ค. 56 หองปฏ ิบัติการ 
ITSC 6 ชั้น 2 
อาคารเวียงคํา มร. 

- 

40. โครงการถายทอดองค 
ความรูจากผลงานวิจัย 
และเสวนาเรื่อง “การจัดตั้ง
กองทุนเพื่อคุมครอง 
ผูประกอบธุรกิจและ 
ผูซ้ือบานจัดสรร” 

นางสมคิด สํารองพันธ 22 ส.ค. 56 
  

หอง 0213  
ชั้น 2 
อาคารทาชัย มร. 

- 

41. โครงการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติเรื่อง 
“วรรณกรรมอาเซียน: 
พัฒนาการ เอกลักษณ และ
บทบาทตอสังคมรวมสมัย” 

คณาจารย มษ.  
จํานวน 58 คน 

22-23 ส.ค. 
56 

หอประชุมพอขุน-
รามคําแหงมหาราช 

เงินรายได มษ. 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕6 
  

 (๓๑) 

ชื่อโครงการ  
(ประเภทงาน การสัมมนา, 
ประชุมวิชาการ, ดูงาน, 

ฝกอบรม) 

รายชื่อ ระยะเวลา สถานที ่ แหลงทนุ 

42. โครงการอบรมเชิงปฏ ิบัติการ 
หลักสูตร “การเขียนคูมือ 
การปฏ ิบัติงาน การทํางาน 
เชิงวิเคราะห การทํางาน 
เชิงสังเคราะห” 

น.ส. สุกัญญา สมานเพื่อน 
น.ส. ชลพรรษ ล้ินบาง 
 
 

26-27 ส.ค. 
56 

หองประมวล- 
กุลมาตย  
อาคารหอประชุม 
พอขุนรามคําแหง
มหาราช 

- 

43. โครงการอบรมเชิงปฏ ิบัติการ
เรื่อง “การจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-GP)” 

นางสังเวียน พาเฮ ือง 
น.ส. นลินี บุญเก้ือ 
นายกุลเดช สิงหภิรมย 

26 ส.ค. 56 
เวลา 8.30-
16.30 น. 

หองปฏ ิบัติการ
คอมพิวเตอร 
ITSC 5, 6 ชั้น 2 
อาคารเวียงคํา 

- 

44. โครงการเสวนา เรื่อง  
“แนวทางการประกาศ
เปดเผยราคากลางและ
รายละเอียดการคํานวณ 
ราคากลางไวในระบบขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส” 

รศ. ทวีศักดิ์ ปนทอง 
นางเยาวรัตน วองลีลาเศรษฐ 
นางสังเวียน พาเฮ ือง 
น.ส. นลินี บุญเก้ือ 
นายกุลเดช สิงหภิรมย 
ผศ. ดร. อรพิน กําป นทอง 
น.ส. ราตรี พงษสุวรรณ 
นางสุวรี อิสรัมย 
น.ส. สุกัญญา ไพรินทร 
น.ส. วชิรา ปยะตระภูมิ 

27 ส.ค. 56
เวลา 9.00-
16.30 น. 

หอง 321 ชั้น 3 
อาคารสุโขทัย 

- 

45. โครงการฝกอบรม เรื่อง  
“การสรางจิตสํานึกรัก 
องคกรเพื่อพรอมรับ AEC” 

น.ส. ชลพรรษ ล้ินบาง 
น.ส. สุกัญญา สมานเพื่อน 
นางนลินี ยิ่งยง 
น.ส. วรรณวิสาข พลขยัน 
นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท 
นางรุงทิวา ออกลกิจ 
นายเอนก ใจกุย 
นายสุรชัย ไพรินทร 

29 ส.ค. 56 หองประชุม 0321 
ชั้น 3 อาคารสุโขทัย 

- 

 
 
 
 
 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕6 
  

 (๓๒) 

ชื่อโครงการ  
(ประเภทงาน การสัมมนา, 
ประชุมวิชาการ, ดูงาน, 

ฝกอบรม) 

รายชื่อ ระยะเวลา สถานที ่ แหลงทนุ 

46. โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติเพื่อนําเสนอ
ผลงานวิจัย ระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5  
โดยจัดกิจกรรมการบรรยาย
พิเศษ หัวขอ “สถาบัน-
อุดมศึกษา: การเตรียมตัว 
เขาสูประชาคมอาเซียน” 

รศ. ดร. อัจฉรา เพงพานิช 
อ. พัชรี ศรีสังข 
อ. สุรเวท โตเจริญ 
อ. กัลยาณี สุภวัน 
 

29 ส.ค. 56 
เวลา 9.00-
11.45 น. 

หองประชุม
ประภาศน อวยชัย 
และหองประมวล 
กุลมาตย ชั้น 2 

- 

47. โครงการประชุม เรื่อง  
“การวิเคราะหภาระงาน 
และความตองการบุคลากร
สายวิชาการ ปงบประมาณ 
2557” 

นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท 
น.ส. กฤษณวรรณ วิงวอน 
น.ส. สุกัญญา สมานเพื่อน 

3 ก.ย. 56 หองประชุม 3  
ชั้น 3 อาคารวิทย-
บริการและบริหาร 

- 

48. โครงการประชุมเสวนา เรื่อง 
“การจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิตและแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556” 

ผศ. ดร. อรพิน กําป นทอง 
น.ส. ราตรี พงษสุวรรณ 
นางเยาวรัตน วองลีลาเศรษฐ 

5 ก.ย. 56 หองประชุม 3  
ชั้น 3 อาคารวิทย
บริการและบริหาร 

- 

49. โครงการอบรมเชิงปฏ ิบัติการ 
หลักสูตร “การวิจัยแบบ 
มีสวนรวม” 

อ. ดร. สุวิมล อังควานิช 25-26 ก.ย. 
56 

หอง 0213 ชั้น 2  
อาคารทาชัย 

- 

50. โครงการอบรมเชิงปฏ ิบัติการ 
หลักสูตร “การนําสถิติขั้นสูง 
มาใชในงานวิจัย” 

อ. ดร. นพธร ป จจัยคุณธรรม 
อ. สิริกมล สิริสัมพันธ 
อ. ดุสิตา ปริญญาพล 
อ. ดร. สุวิมล อังควานิช 

23-24 ก.ย. 
56 

หอง 0213 ชั้น 2  
อาคารทาชัย  
และหอง ICB 209  
สถาบันคอมพิวเตอร  

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕6 
  

 (๓๓) 

การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ (ในประเทศ) 
 

ชื่อโครงการ  
(ประเภทงาน การสัมมนา, ประชุม

วิชาการ, ดูงาน, ฝกอบรม) 
รายชื่อ ระยะเวลา สถานที ่ แหลงทนุ 

1. ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง 
“คติชนสรางสรรค”: พลวัต
และการนําคติชนไปใช 
ในสังคมไทยรวมสมัย” 

อ. อัญชลา โภชนสมบูรณ 
อ. สุภัทรา บุญป ญญาโรจน 

1-2 พ.ย. 55 คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย 

- 

2. ประชุมปรับปรุงหลักเกณฑ 
การทับศัพทของราชบัณฑิตย- 
สถานการทับศัพทภาษารัสเซีย 

อ. อีรีนา อีวานอฟนามี
เซ็นเซียรา 

เดือนละ 6 ครั้ง  
7 พ.ย. 55  
เปนตนไป 
เวลา 9.00-
11.00 น.  

หองประชุม  
301-302  
ราชบัณฑิตยสถาน 

- 

3. โครงการฝกอบรมหลักสูตร
เทคนิคการวิจัยทาง
สังคมศาสตรแบบผสม (Mixed 
Method) 

รศ. สมร วิเศษมณี 20-21 พ.ย. 55 โรงแรมกานตมณี
พาเลซ กทม. 

เงินรายได 
มร.  
3,900 บาท 

4. ประชุมวิชาการประชากรศาสตร
แหงชาติ  2555 

อ. อัญชลา โภชนสมบูรณ 22-23 พ.ย. 55 โรงแรมเดอะทวิน 
ทาวเวอร กทม. 

เงินรายได 
มร.  
700 บาท 

5. โครงการอบรมเชิงปฏ ิบัติการ 
“ผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในหลักสูตร 2” 

ผศ. ดร. อุดมพร ชั้นไพบูลย 
นางพิมลสิริ เลิศธนาไพจิตร 

26-28 พ.ย. 55 หองประชุม  
C2-901 ชั้น 9 
อาคารนิเทศ-
ศาสตร 
คอมเพล็กซ  
ม. กรุงเทพ 

เงินรายได 
มร.  
5,000 บาท 

6. โครงการสัมมนาทางวิชาการ 
2553-2555 มหาวิทยาลัย-
ไทยบนเวทีโลก ครั้งที่ 16: 
Academic Transformation 

รศ. ดร. นงนภัส ตาปสนันทน 28 พ.ย. 55 
  

หองกมลทิพย
โรงแรมสยามซิตี้ 
กทม. 

เงินทุนคณะฯ
2,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕6 
  

 (๓๔) 

ชื่อโครงการ  
(ประเภทงาน การสัมมนา, ประชุม

วิชาการ, ดูงาน, ฝกอบรม) 
รายชื่อ ระยะเวลา สถานที ่ แหลงทนุ 

7. ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
The 4th  International 
Conference on Language 
and Communication 
2010 (ICLC 2012) หัวขอ 
“Current issues and 
Future Directions in 
Media, Communication 
and Language” 

รศ. นัญ เจริญพันธุศิริกุล 13-14 ธ.ค. 55 สถาบันบัณฑิต- 
พัฒนบริหาร-
ศาสตร 

เงินรายได มร. 
3,500 บาท 

8. สัมมนาทางวิชาการนานาชาติ 
เรื่อง “Islamic Studies  
in Changing World: 
Challenges And 
Opportunities” 

ผศ. ดร. อับดุลเลาะ หนุมสุข 
อ. ประเสริฐ เย็นประสิทธ์ิ 

14-16 ม.ค. 56 อาคารวิทยอิสลาม
นานาชาติ 
วิทยาลัยอิสลาม
ศึกษา  
ม. สงขลา-
นครินทร  
วิทยาเขตป ตตานี 

- 

9. สัมมนาวิชาการเรื่อง “อาเซียน
ศึกษา” 

รศ. สมร วิเศษมณี 
รศ. ดร. สุธาวดี หนุนภักดี 

24-25 ม.ค. 56 หอประชุมใหญ 
ศูนยมานุษย-
วิทยาสิรินธร 
กรุงเทพฯ 

- 

10. ประชุมคณะกรรมการ 
พิจารณาหลักสูตรโรงเรียน
นอกระบบ คือ หลักสูตร
ภาษาจีนกลางสําหรับเด็ก 
ระดับ 1 2 และ 3 

รศ. เสาวภาคย วรลัคนากุล 7 ก.พ. 56 หองประชุมบัว
ฉลองขวัญ ชั้น 2
สํานักงาน-
คณะกรรมการ-
สงเสริมการศึกษา
เอกชน 

- 

11. โครงการอบรมหลักสูตร  
ศิลปะการพูด การเปนพิธีกร 
และการจัดพิธีการ (สวนที่ 1) 

นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท 
น.ส. กัญชลิกา ทองอยู  
กุลวุฒิเมธากิจ 
นายกิตติศักดิ์ คงพูน 
นายเกียรติศักดิ์  
อภัยบัณฑิตกุล 

9 มี.ค. 56 โรงแรมแกรนด  
เดอ วิลล  
วังบูรพา 

เงินรายได มร. 
4,000 บาท 

 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕6 
  

 (๓๕) 

ชื่อโครงการ  
(ประเภทงาน การสัมมนา, ประชุม

วิชาการ, ดูงาน, ฝกอบรม) 
รายชื่อ ระยะเวลา สถานที ่ แหลงทนุ 

12. ประชุมวิชาการและเปดตัว
หนังสือ “230 ป  
ศรีรัตนโกสินทร: มรดก 
ความทรงจํากรุงเทพมหานคร” 

รศ. ดร. นงนภัส ตาปสนันทน 29 มี.ค. 56 หองประชุมใหญ 
ชั้น 4 อาคาร
มานุษยวิทยา 
สิรินธร (องคการ
มหาชน) 

- 

13. โครงการอบรมคุณธรรม 
ในเด็กภาคฤดูรอน  
(รุนที่ 29) ป 2556 

รศ. ดร. ธัญญรัตน ปาณะกุล 1-12 เม.ย. 56 มูลนิธิสถานที่ 
ไมตั้งอยูในความ
ประมาท 

- 

14. ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ครั้งที่ 5 
ประจําป 2556 ภายใตหัวขอ
เรื่อง “Intercultural 
Transition into ASEAN 
Community” 

อ. ประเสริฐ เย็นประสิทธ์ิ 
อ. นภสมน นิจรันดร 

27 เม.ย. 56 โรงแรมบีพี 
แกรนดทาวเวอร 
หาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 

เงินรายได มร. 
24,500 บาท 

15. โครงการอบรมอาจารยสอน
ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 5 

รศ. เสาวภาคย วรลัคนากุล 
อ. ดร. นพธร ป จจัยคุณธรรม 
อ. เศวรัตน วนาสุขพันธ 
Mrs. Zheng Yan Yan 

14-15 พ.ค. 56 อาคารมหา- 
จุฬาลงกรณ  
คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย 

- 

16. โครงการสัมมนาวิชาการ 
เรื่อง “การประยุกตแนวคิด
การสรางแบรนดและ 
การสรางคุณคาในการบริการ
หองสมุดสมัยใหม” 

อ. ดร. ภีมศักดิ์  เองฉวน 
อ. ศิริงาม แผลงชีพ 
อ. พรชิตา อุปถัมภ 

28 พ.ค. 56 หอง 107   
(หองปูนซีเมนต-
ไทย) อาคาร- 
ไชยยศสมบัติ 3   
คณะพาณิชย-
ศาสตรและการ-
บัญชี จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย 

- 

17. ประชุมวิพากษหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
และศิลปศาสตรปรัชญาดุษฎ ี-
บัณฑิต สาขาสังคมวิทยา- 
และมานุษยวิทยาประยุกต 

อ. ดร. วันเพ็ญ วอกลาง 6 มิ.ย. 56 ม. เชียงใหม - 

 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕6 
  

 (๓๖) 

ชื่อโครงการ  
(ประเภทงาน การสัมมนา, ประชุม

วิชาการ, ดูงาน, ฝกอบรม) 
รายชื่อ ระยะเวลา สถานที ่ แหลงทนุ 

18. ประชุมวิชาการ เรื่อง  
“เหตุเกิดในราชวงศซง” 

รศ. เสาวภาคย วรลัคนากุล 
อ. ดร. นพธร ป จจัยคุณธรรม 
อ. สิริกมล สิริสัมพันธ 
อ. เศวรัตน วนาสุขพันธ 

28 มิ.ย. 56 หองประชุม
ประกอบหุตะสิงห 
ชั้น 3 อาคาร
เอนกประสงค 1  
ม. ธรรมศาสตร 

- 

19. ประชุมเชิงปฏ ิบัติการ เรื่อง 
“การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การเรียนดวยกระบวนการ
สงเสริมพฤติกรรมเชิงบวก 
(Positive Behaviour 
Support) และกระบวนการ
วิเคราะหพฤติกรรม 
(Functional Behaviour 
Analysis)” 

อ. ตรีนุช พลางกูร 
อ. นภสมน นิจรันดร 

5-6 ก.ค. 56 หองราชพฤกษ 
ชั้น 2 โรงแรม 
ลานนาพาเลซ  
จ. เชียงใหม 

เงินรายได มร. 
14,500 บาท 

20. ประชุมวิชาการระดับชาติ
เกาหลีศึกษา ครั้งที่ 3 

รศ. เอมอร ดิสป ญญา 
รศ. ดร. ดํารงค ฐานด ี

12 ก.ค. 56 หอง COSCI 
Meeting Room  
ชั้น 2 อาคารวิจัย 
และการศึกษา
ตอเน่ือง 
ม. ศรีนครินทร- 
วิโรฒ 

- 

21. โครงการสัมมนาการพัฒนา
ความรวมมือและเครือขาย
สถาบันการศึกษาสารสนเทศ-
ศาสตรในกลุมประชาคม
อาเซียน 

อ. ดร. ภีมศักดิ์  เองฉวน 
อ. พรชิตา อุปถัมภ 

14-16 ก.ค. 56 หองสามศร  
อาคารอเนกนิทัศน 
ม. สุโขทัยธรรมา- 
ธิราช 

- 

22. ประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ภาษาและวัฒนธรรม 
2556” เรื่อง “อาเซียน 
ในมิติวัฒนธรรม” 

อ. อัญชลา โภชนสมบูรณ 29 ก.ค. 56 อาคารภาษาและ
วัฒนธรรมสยาม-
บรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

- 
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 (๓๗) 

ชื่อโครงการ  
(ประเภทงาน การสัมมนา, ประชุม

วิชาการ, ดูงาน, ฝกอบรม) 
รายชื่อ ระยะเวลา สถานที ่ แหลงทนุ 

23. ประชุมวิชาการระดับชาติ  
เรื่อง “การพัฒนาบัณฑิต 
อุดมคติไทย บนเสนทาง
เสริมสรางคุณลักษณะ 
ความรับผิดชอบตอสังคม 
(University Social 
Responsibility--USR)” 

รศ. ดร. นงนภัส ตาปสนันทน 
ผศ. ดร. อรพิน กําป นทอง 

30 ก.ค.-1 ส.ค. 
56 

โรงแรมมิราเคิล
แกรนด  
คอนเวนชั่น 
กทม. 

- 

24. การประชุมวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา เรื่อง  
“วิธีตรวจชําระคัมภีรใบลาน 
ใหไดมาตรฐานสากล” 

รศ. ดร. นฤมล มารคแมน 1 ส.ค. 56 โรงแรม เอส ดี 
อเวนิว ปนเกลา 

- 

25. สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 
“นานาทัศนะป ญหา
ภาษาไทย” 

อ. ดร. สหะโรจน  
กิตติมหาเจริญ 

2-3 ส.ค. 56 หองเมจิก 2  
โรงแรมมิราเคิล
แกรนด  
คอนเวนชั่น 

- 

26. โครงการบรรยายทางวิชาการ 
เรื่อง Engaging Library  
Users in the Age of 
Taxing: Exploring Text 
Reference Service 

รศ. เพชราภรณ จันทรสูตร 
อ. ดร. ภีมศักดิ์ เองฉวน 
อ. ศิริงาม แผลงชีพ 

16 ส.ค. 56 หอง 504 ชั้น 5 
อาคารบรมราช-
กุมารี  
คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย 

- 

27. ประชุมระดับชาติ เพศวิถี
ศึกษา ครั้งที่ 4 เรื่อง 
“สาธารณะ รัฐ เซ็กส  
(Public States Sexuality)” 

อ. อัญชลา โภชนสมบูรณ 22-23 ส.ค. 56 หองภาณุรังษี
โรงแรมเดอะ  
รอยัล ริเวอร 

- 

28.  ประชุมนานาชาติเพื่อนํา 
เสนอผลงานวิจัยในหัวขอ
การศึกษา วรรณคดี และ
วัฒนธรรมครั้งที่ 1 (1st 
International Conference 
on Language, Literature 
and Cultural Studies ) 

รศ. ดร. อัจฉรา เพงพานิช 22-24 ส.ค. 56 โรงแรม A-ONE 
The Royal 
Cruise พัทยา  
จ. ชลบุรี 

- 
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 (๓๘) 

ชื่อโครงการ  
(ประเภทงาน การสัมมนา, 
ประชุมวิชาการ, ดูงาน, 

ฝกอบรม) 

รายชื่อ ระยะเวลา สถานที ่ แหลงทนุ 

29. โครงการอบรมครูภาษาจีน  รศ. เสาวภาคย วรลัคนากุล 
อ. ดร. นพธร ป จจัยคุณธรรม 
อ. เศวรัตน วานาสุขพันธ 

30 ส.ค.- 
1 ก.ย. 56 

อาคาร
อเนกประสงค  
ศูนยจีนศึกษา  
ม.บูรพา 

เงินรายได มร.  
16,300 บาท 

30. กิจกรรมเสวนา เรื่อง  
“เรื่องนารูเก่ียวกับฐานขอมูล” 

นายกิตติศักดิ์ คงพูน 30 ส.ค. 56 หองวิภาวดี 
บอลรูมซี โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด
แอท เซ็นทรัล
พลาซา 

- 

31. ประชุมสัมมนากรณีศึกษา
ระดับนานาชาติ สถาบัน-
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ประจําป 2556 

อ. ดร. ภีมศักดิ์ เองฉวน 5-6 ก.ย. 56 สถาบันบัณฑิต-
พัฒนบริหาร-
ศาสตร 

เงินรายได มร.  
3,000 บาท 

32. โครงการบรรยายวิชาการ 
ประจําป 2556 เรื่อง  
การบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศของหองสมุด
ภาครัฐ: การจัดซ้ือทรัพยากร
สารสนเทศและการลงรายการ
ตามมาตรฐาน RDA 

อ. ศิริงาม แผลงชีพ 6 ก.ย. 56 หองประชุม  
วชิรญาณ 2 
สํานักหอสมุด-
แหงชาต ิ

- 

33. การประชุมสัมมนาสรุปผล 
การตรวจประเมินการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
ของสถาบันอุดมศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

รศ. วิโรจ นาคชาตรี 26 ก.ย. 56 หองแซฟไฟร  
1-2 ชัน้ 2 
โรงแรมเซ็นจูรี่ 
พารค  
เขตราชเทวี 

- 
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 (๓๙) 

การพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาตอ (ในประเทศ) 
 

รายชื่อ ศึกษาตอระดับ ระยะเวลา สถานที ่ แหลงทนุ 
อ. กิติยวดี ชาญประโคน ปริญญาเอก 1 มิ.ย. 54- 

31 พ.ค. 57 
มหาวิทยาลัยบูรพา ทุนพัฒนาบุคลากร 

อ. นันทพร พุมมณี ปริญญาเอก 20 มิ.ย. 55- 
19 มิ.ย. 58 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุนสวนตัว 

นางนลินี ยิ่งยง ปริญญาโท เม.ย. 55-
ป จจุบัน 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ทุนพัฒนาบุคลากร 

น.ส. นันทิชา รอดไทย ปริญญาโท เม.ย. 55-
ป จจุบัน 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ทุนพัฒนาบุคลากร 

น.ส. ปุญชรัสม์ิ สังขเอ่ียม ปริญญาโท เม.ย. 53-
ป จจุบัน 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ทุนพัฒนาบุคลากร 

น.ส. ณัฐขวัญนรี  
จิรเจิดนภพร 

ปริญญาโท เม.ย. 52-
ป จจุบัน 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ทุนพัฒนาบุคลากร 

รวม 6 ราย 
 
การพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาตอ (ตางประเทศ) 
 

รายชื่อ ศึกษาตอระดับ ระยะเวลา สถานที ่ แหลงทนุ 
อ. พัชรินทร ชัยวรรณ ปริญญาเอก 22 เม.ย. 51- 

10 เม.ย. 57 
มหาวิทยาลัย Kassel  
เมือง Kassel ประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

ทุนมหาวิทยาลัย
สมทบ (ทุนประเภท 
2) และทุนสวนตัว 

อ. ไพรริน สิมมา ปริญญาเอก 1 ต.ค. 51-  
30 ก.ย. 56 

มหาวิทยาลัยซาลามังกา 
ประเทศสเปน 

ทุนองคกรความ
รวมมือระหวาง
ประเทศแหง
ราชอาณาจักรสเปน 
(AECID)  
(ทุนประเภท 2) 

อ. ประสงค กิตตินันทชัย ปริญญาเอก 10 ส.ค. 55- 
9 ส.ค. 57 

มหาวิทยาลัย Graduate 
Theological Union  
เมือง Berkeley  
รัฐแคลิฟอรเนีย  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ทุนสวนตัว 
(ทุนประเภท 2) 

รวม 3 ราย 
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 (๔๐) 

บุคลากรและนักศกึษาที่มีผลงานดเีดน 
 

ชื่อ/ประวัต ิ ผลงานดเีดน รางวัลที่ไดรับ 
อาจารย 
รศ. ดร. ดํารงค ฐานดี  
อาจารยประจําภาคสาขาวิชา 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
คณะมนุษยศาสตร 

 
ผูบุกเบิกเกาหลีศึกษา เปนผูที่พัฒนา
การศึกษาเกาหลีศึกษาในประเทศไทย 
ใหกวางขวาง และเปนผูสรางองคความรู
ดานเกาหลีศึกษาในประเทศไทยจนเปน 
ที่ยอมรับนักวิชาการชาวไทยและชาวเกาหลี 

 
โลประกาศเกียรติคุณ  
จากคณะกรรมการเครือขาย
เกาหลีศึกษาแหงประเทศไทย 
 

นักศกึษา 
นายอังคาร  จันทาทิพย  
เปนนักเขียนบทกวี อาทิ ความรักของ
ความเศรา, วิมานลงแดง, หนทางและ 
ที่พักพิง และหัวใจหองที่หา 

 
รวมบทกวี ‘หัวใจหองที่หา’ 

 
รางวัลสรางสรรคยอดเยี่ยม 
แหงอาเซียน (The S.E.A. 
Write Awards) 

รวม 2 ราย 
 

กิจกรรมนกัศกึษา 
 

ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ ผูเขารวม
กิจกรรม 

กิจกรรมดานวิชาการ     
1. โครงการป จฉิมนิเทศ ประจําปการศึกษา 

2555 
21 ก.พ. 56 หองประชุมพวงแสด 

ชั้น 2 อาคาร 2  
และลานปสาน  
คณะมนุษยศาสตร 

งบรายได 
10,000 บาท 

- อาจารย 
- นักศึกษา 
 

2. โครงการปฐมนิเทศ บายศรีสูขวัญนักศึกษา
ใหม ประจําปการศึกษา 2556 

7 มิ.ย. 56 อาคาร KTB 401  
วิทยาเขตป จฉิม-
สวัสดิ์สุวรรณ- 
นภาศรี 

งบรายได 
10,000 บาท 

- อาจารย 
- นักศึกษา 

3. โครงงานอุดมศึกษาไทยกับการกาวสู
ประชาคมอาเซียน 

19 ก.ค. 56 อาคารศรีจุฬาลักษณ  
ชั้น 3 หอง 304 

งบรายได 
18,000 บาท 

- อาจารย 
- นักศึกษา 

4. โครงการ “เปดบานเอกภาษาญ่ีปุน” 17 ธ.ค. 55 หองประชุมพวงแสด 
ชั้น 2 อาคาร 2  

เงินทุนคณะฯ
49,900 บาท 

- อาจารย 
- นักศึกษา 

5. โครงการเสวนาเชิงวิชาการและสันทนาการ 
เรื่อง “ป ญหาสังคมอเมริกันที่มีอิทธิพล 
ตอเพลงในทศวรรษ 1960” 

13 ธ.ค. 55 หองประชุมพวงแสด 
ชั้น 2 อาคาร 2  

เงินทุนคณะฯ
35,500 บาท 

- อาจารย 
- นักศึกษา 
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ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ ผูเขารวม
กิจกรรม 

6. โครงการอบรมบัณฑิตและศิษยเกา
สาขาวิชาภาษาจีนเรื่อง “ภาษาจีนกับ
ประชาคมอาเซียน” 

28 ก.พ. 56 หองประชุมพวงแสด 
ชั้น 2 อาคาร 2 

เงินทุนคณะฯ
10,000 บาท 

- อาจารย 
- นักศึกษา 

7. โครงงานเสวนาพิเศษเรื่อง “เราพรอม 
หรือยังสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน?” 

28 ต.ค. 55 หองประชุมพดดวง  
ชั้น 3 อาคาร 1 

เงินทุนคณะฯ
6,600 บาท 

- อาจารย 
- นักศึกษา 

8. โครงการเสวนาพิเศษ เรื่อง “ประชาคม
อาเซียนในมุมมองของนักศึกษา” 

27 พ.ย. 55 หองประภาศน  
อวยชัย ชั้น 2 
อาคารหอประชุม 
พอขุนรามคําแหง
มหาราช 

งบรายได 
6,425 บาท 

- อาจารย 
- นักศึกษา 

9. โครงการ “เทศกาลวันทานาบาตะ” 3-5 ก.ค. 56 ลานปสาน 
คณะมนุษยศาสตร 

เงินทุนคณะฯ
6,210 บาท 

- อาจารย 
- นักศึกษา 
- บุคคลทั่วไป 

10. โครงการเปดประตูสูภาษาจีน 10 ก.ค. 56 หองประชุมพวงแสด 
ชั้น 2 อาคาร 2 

เงินทุนคณะฯ
10,000 บาท 

- อาจารย 
- นักศึกษา 

11. โครงการอบรมเชิงปฏ ิบัติการความรู
เบื้องตนในการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
ทางคอมพิวเตอรเพื่อประมวลผลขอมูล
การวิจัย 

26 ส.ค. 56 หองปฏ ิบัติการ
คอมพิวเตอร  
สถาบันคอมพิวเตอร 
มร. 

เงินทุนคณะฯ
20,646 บาท 

- อาจารย 
- นักศึกษา 
- บุคคลทั่วไป 

12. โครงการพัฒนานักศึกษาดานวิชาการ 
“มนุษยศาสตรกับอุษาคเนย” ครั้งที่ 2 

12 ก.ย. 56 หองพดดวง 
คณะมนุษยศาสตร 

เงินทุนคณะฯ
11,000 บาท 

- อาจารย 
- นักศึกษา 

กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชน     
1. โครงงานพัฒนาระบบสารสนเทศหองสมุด

โรงเรียนในชนบท 
16-18 ก.พ. 
56 

โรงเรียนบานทาคาน 
จ. ฉะเชิงเทรา 

งบรายได
2,970.35 บาท 

- อาจารย 
- นักศึกษา 

กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม      
1. โครงงานดนตรีไทยและนาฏศิลป สัญจร 19-25 ธ.ค. 

55 
จังหวัดเลย งบรายได 

5,000 บาท 
- อาจารย 
- นักศึกษา 
 

2. โครงงานหลักธรรมแหงความสําเร็จ 
ทางการศึกษา 

2-30 ม.ค. 
56 

ณ ลานปสาน 
คณะมนุษยศาสตร 

งบรายได 
7,000 บาท 

- อาจารย 
- นักศึกษา 
- บุคคลทั่วไป 

3. โครงการพัฒนานักศึกษา “บูชาพอขุน 
รูคุณอาจารย สืบสานความรูสูการปฏ ิบัติ” 

19-20 ก.พ. 
56 

แหลงเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น จ. อุทัยธานี 

เงินทุนคณะฯ
29,105.19 
บาท 

- อาจารย 
- นักศึกษา 
- เจาหนาที่ 
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ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ ผูเขารวม
กิจกรรม 

4. โครงการแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรม-
ไทยและญ่ีปุ นกับมหาวิทยาลัยฮ ิเมจิ- 
ดกเคียว ครั้งที่ 2 

18 ก.พ. 56 หองประชุมพวงแสด 
ชั้น 2 อาคาร 2 มษ. 

เงินทุนคณะฯ
20,226 บาท 

- อาจารย 
- นักศึกษา 
- เจาหนาที่ 

กิจกรรมดานกีฬา     
1. โครงงาน The 2nd Humanities Walk 

Rally 
23 ส.ค. 56 คณะมนุษยศาสตร 

คณะนิติศาสตร  
คณะศึกษาศาสตร 
อาคารสวรรคโลก 

งบรายได มร.
22,026.50 บาท 

- อาจารย 
- นักศึกษา 
 

รวม 18 โครงการ 
 

การประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่
1. โครงการอบรมเชิงปฏ ิบัติการ เรื่อง 

“องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน” 

25 เม.ย. 56 หองประชุมพวงแสด อาคาร 2 ชั้น 2 
คณะมนุษยศาสตร 

รวม 1 โครงการ 
 

จํานวนวิชาที่จัดทํา E-Testing แลวเสร็จ 
 

ชื่อวิชา 
ANT 1013  มานุษยวิทยาเบื้องตน 
ANT 3053  สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี 
ANT 3054  สังคมและวัฒนธรรมจีน 
ANT 3055  สังคมและวัฒนธรรมญ่ีปุน 
CHI 1001   ภาษาจีนพื้นฐาน 1 
CHI 1002   ภาษาจีนพื้นฐาน 2 
ENG 1001  ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพทจําเปนในชีวิตประจําวัน 
ENG 1002  ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพททั่วไป 
ENG 2001  การอานเอาความภาษาอังกฤษ 
ENG 2002  การอานตีความภาษาอังกฤษ 
GER 1001  ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 
HIS 1001  อารยธรรมตะวันตก 
HIS 1002  อารยธรรมตะวันออก 
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ชื่อวิชา 
HIS 1003  อารยธรรมโลก 
HIS 1201  พื้นฐานวัฒนธรรมไทย 
LIS 1001  สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการคนควา 
LIS 1003  การใชหองสมุด 
MCS 1101  ทฤษฎ ีการส่ือสารเบื้องตน 
MCS 3301  วาทศิลป เพื่อการส่ือสารธุรกิจ 
MCS 3306  การพูดเพื่อการขาย 
SOC 1003  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน 
SOC 2065  ป ญหาสังคม 
SOC 4077  สังคมวิทยาการเมือง 
THA 1002  ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย 
THA 1003  การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน 

 
จํานวนวิชาที่จัดทํา E-Learning แลวเสร็จ 

 
ชื่อวิชา 

ART 1003  ศิลปะวิจักษ 
CHI 1001  ภาษาจีนพื้นฐาน 1 
ENG 1001  ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพทจําเปนในชีวิตประจําวัน 
ENG 1002  ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพททั่วไป 
ENG 2001  การอานเอาความภาษาอังกฤษ 
ENG 2002  การอานตีความภาษาอังกฤษ 
GER 1001  ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 
HIN 1001  ภาษาฮ ินดีพื้นฐาน 1 
HIS 1001  อารยธรรมตะวันตก 
HIS 1002  อารยธรรมตะวันออก 
HIS 1003  อารยธรรมโลก 
HIS 1201  พื้นฐานวัฒนธรรมไทย 
LIS 1001  สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการคนควา 
LIS 1003  การใชหองสมุด 
KHM 1001  ภาษาเขมรพื้นฐาน 1 
LAO 1001  ภาษาลาวพื้นฐาน 1 
MMR 1001  ภาษาพมาพื้นฐาน 1 
PHI 1000  การดํารงชีวิตในสังคม 
PHI 1001  วัฒนธรรมและศาสนา 
PHI 1003  ปรัชญาเบื้องตน 
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ชื่อวิชา 
PHI 1005  ตรรกวิทยาเบื้องตน 
SOC 1003  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน 
SOC 2033  การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
THA 1001  ลักษณะและการใชภาษาไทย 
THA 1003  การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน 
VNM 1001  ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1 

 
โครงการทางวิชาการเพื่อพฒันาความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน 

 
ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ จํานวน 
ผูเขารวม 

1 โครงการ “อบรมภาษาและ
วัฒนธรรมลาวเบื้องตน” รุนที่ 1 

8 ก.ค.- 
5 ส.ค. 56 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง งบรายได มร. 
42,375 บาท 

19 คน 

2 โครงการ “อบรมภาษาจีน 
เพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน 
ระดับ 2” รุนที่ 1 

2 ก.ค.- 
16 ก.ค. 56 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง งบรายได มร. 
42,375 บาท 

24 คน 

3 โครงการ “อบรมภาษาจีน 
เพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน 
ระดับพื้นฐาน” รุนที่ 2 

2 ก.ค.- 
31 ก.ค. 56 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง งบรายได มร. 
20,500 บาท 

23 คน  

4 โครงการ “อบรมภาษาและ
วัฒนธรรมเวียดนามเบื้องตน” 
รุนที่ 2 

1 ก.ค.- 
5 ส.ค. 56 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง งบรายได มร. 
20,500 บาท 

16 คน 

5 โครงการ “อบรมภาษาและ
วัฒนธรรมมาเลเซียเบื้องตน” 
รุนที่ 2 

3 ก.ค.- 
1 ส.ค. 56 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง งบรายได มร. 
20,500 บาท 

13 คน 

6 โครงการ “อบรมภาษาและ
วัฒนธรรมพมา (เมียนมา) 
เบื้องตน” รุนที่ 2 

2 ก.ค.- 
2 ส.ค. 56 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง งบรายได มร. 
20,500 บาท 

19 คน 

7 โครงการ “อบรมภาษาและ
วัฒนธรรมเขมรเบื้องตน” รุนที่ 2 

3 ก.ค.- 
2 ส.ค. 56 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง งบรายได มร. 
20,500 บาท 

14 คน 

8 โครงการ “อบรมภาษาเกาหลี” 
รุนที่ 2 

1 ก.ค.- 
30 ก.ค. 56 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง งบรายได มร. 
20,500 บาท 

30 คน 

9 โครงการ “อบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน 
ระดับพื้นฐาน” รุนที่ 2 

1 ก.ค.- 
5 ส.ค. 56 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง งบรายได มร. 
20,500 บาท 

20 คน 

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕6 
  

 (๔๕) 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ จํานวน 
ผูเขารวม 

10 โครงการ “อบรมภาษาและ
วัฒนธรรมเวียดนาม ระดับ 2” 
รุนที่ 1 

1 ก.ค.- 
5 ส.ค. 56 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง งบรายได มร. 
42,375 บาท 

13 คน 

11 โครงการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติเรื่อง “วรรณกรรม 
อาเซียน: พัฒนาการ เอกลักษณ 
และบทบาทตอสังคมรวมสมัย” 
(ASEAN Literature: 
Development, Identity and 
Impacts on Contemporary 
Societies) 

22-23  
ส.ค. 56 

อาคารหอประชุมพอขุน-
รามคําแหงมหาราช
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

งบรายได มร. 
612,350 บาท 
คาลงทะเบียน
จากผูเขารวม
โครงการฯ 
250,000 บาท 

136 คน 

รวม  11 โครงการ 
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รายช่ือคณะกรรมการชุดตาง ๆ ประจําคณะมนษุยศาสตร 
 
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร 
 

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

๑๐. หัวหนาภาควิชาส่ือสารมวลชน กรรมการ 
๑๑. หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร เลขานุการ 
๑๒. รองคณบดีฯ ฝายนโยบายและแผน ผูชวยเลขานุการ 
๑๓. รองคณบดีฯ ฝายวิชาการและวิจัย ผูเขารวมประชุม 
๑๔. รองคณบดีฯ ฝายกิจการนักศึกษา ผูเขารวมประชุม 
๑๕. ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา ผูเขารวมประชุม 
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คําส่ังคณะมนุษยศาสตร 
ที่ 63/๒๕๕6, ที่ 108/2556 และที่ 138/2556 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร 
 

๑. รองศาสตราจารยพชัรี  พลาวงศ ที่ปรึกษา 
๒. รองศาสตราจารยผุสดี จันทวิมล ที่ปรึกษา 
๓. รองศาสตราจารยนงเยาว  ชาญณรงค ที่ปรึกษา 
๔. รองคณบดีฯ ฝายวิชาการและวิจัย ประธานกรรมการ 
๕. อาจารยประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ รองประธานกรรมการ 
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจรณ  เชษฐสุมน กรรมการ 
๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประภาส  พาวินันท กรรมการ 
๘. ผูชวยศาสตราจารยไม  สงวนกุล กรรมการ 
๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อุดมพร  ชั้นไพบูลย กรรมการ 

๑๐. อาจารย ดร. รุงโรจน ภิรมยอนุกูล กรรมการ 
๑๑. อาจารยอัญชลา โภชนสมบูรณ กรรมการ 
๑๒. อาจารย ดร. สรตี ปรีชาป ญญากุล กรรมการ 
๑๓. อาจารยศุภรัตน  ตี่คะกุล กรรมการ 
๑๔. อาจารยสุรเวท  โตเจริญ กรรมการ 
15. อาจารยชุติมา  ผิวเรืองนนท กรรมการ 
16. อาจารยธิษณา วีรเกียรติสุนทร กรรมการ 
17. ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
18. อาจารย ดร. วันเพ็ญ วอกลาง กรรมการ 
19. นางสาวม่ิงขวัญ เสืองามเอ่ียม กรรมการ 
20. นางกรรณิการ  บูรศิริรักษ กรรมการและเลขานุการ 
21. นางสุธารัตน  พลอยเจริญ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
22. นางสาวประพิศ  เทพเฉลิม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
  ทั้งน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป 
 
 ส่ัง ณ วันที่  27  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕6 
 

 
 

(รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  ปนทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 
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คําส่ังคณะมนุษยศาสตร 
ที่ 64/๒๕๕6 และที่ 109/2556 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิจัย คณะมนุษยศาสตร 
 

๑. รองศาสตราจารย ดร. วิษณุ สุวรรณเพิม่ ที่ปรึกษา 
๒. อาจารย ดร. สุวิมล  อังควานิช ที่ปรึกษา 
๓. รองคณบดีฯ ฝายวิชาการและวิจัย ประธานกรรมการ 
๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร. จินดา ศรีรัตนสมบุญ รองประธานกรรมการ 
๕. อาจารย ดร. ภีมศักดิ์  เองฉวน กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารยวาริศา พลายบัว กรรมการ 
๗. อาจารยนภสมน  นิจรันดร กรรมการ 
๘. อาจารยพัชรี  ศรีสังข กรรมการ 
๙. อาจารยตรีนุช  พลางกูร กรรมการ 

๑๐. อาจารยธิษณา วีรเกียรติสุนทร กรรมการ 
๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประภาส พาวินันท กรรมการ 
๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจรณ เชษฐสุมน กรรมการ 
๑๓. อาจารย ดร. สรตี ปรีชาป ญญากุล กรรมการ 
๑๔. หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะฯ กรรมการ 
๑๕. หัวหนางานบริหารและธุรการ กรรมการ 
๑๖. หัวหนางานคลังและพัสดุ กรรมการ 
17. หัวหนางานนโยบายและแผน กรรมการ 
18. หัวหนางานบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
19. นางสาวประพิศ  เทพเฉลิม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 ส่ัง ณ วันที่  27  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕6 

 
 
 

(รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  ปนทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕6 
  

 (๔๙) 

คําส่ังคณะมนุษยศาสตร 
ที่ 70/๒๕๕6 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ คณะมนุษยศาสตร 
 

๑. รองศาสตราจารยอัจฉรา ไลสัตรูไกล ที่ปรึกษา 
๒. รองคณบดีฯ ฝายวิชาการและวิจัย ประธานกรรมการ 
๓. อาจารยประเสริฐ เย็นประสิทธ์ิ รองประธานกรรมการ 
๔. อาจารย ดร. ภีมศักดิ์  เองฉวน กรรมการ 
๕. อาจารยอัญชลา โภชนสมบูรณ กรรมการ 
๖. อาจารยตรีนุช  พลางกูร กรรมการ 
๗. อาจารยนันทพร  พุมมณี กรรมการ 
๘. นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท กรรมการ 
๙. นางสาวกัญชลิกา ทองอยู กุลวุฒิเมธากิจ กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นายสุรชัย ไพรินทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
  ทั้งน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป 
 
 ส่ัง ณ วันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕6 

 
 
 

(รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  ปนทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕6 
  

 (๕๐) 

คําส่ังคณะมนุษยศาสตร 
ที่ 122/๒๕๕6 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร 
 

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

๑๐. หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร กรรมการ 
๑๑. หัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร กรรมการ 
๑๒. หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก กรรมการ 
๑๓. หัวหนาภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๑๔. หัวหนาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กรรมการ 
๑๕. หัวหนาภาควิชาส่ือสารมวลชน กรรมการ 
๑๖. ประธานกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
๑๗. หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร กรรมการ 
๑๘. หัวหนางานบริหารและธุรการ กรรมการ 
๑๙. หัวหนางานคลังและพัสดุ กรรมการ 
๒๐. หัวหนางานบริการการศึกษา กรรมการ 
๒๑. หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
๒๒. หัวหนางานนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
23. นางชนัญชิตา  ปรีดีสนิท กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
24. นางสาวกฤษณวรรณ วิงวอน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
  ทั้งน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป 
 

 ส่ัง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕6 
 
 
 

(รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  ปนทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕6 
  

 (๕๑) 

คําส่ังคณะมนุษยศาสตร 
ที่ 116/๒๕๕6 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร 
 

๑. รองคณบดีฯ ฝายกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยพรชิตา  อุปถัมภ รองประธานกรรมการ 
๓. รองศาสตราจารยจันทรเพ็ญ อมรเลิศวิทย กรรมการ 
๔. อาจารย ดร. โอฬาร พฤติศรัณยนนท กรรมการ 
๕. อาจารยตรีนุช พลางกูร กรรมการ 
๖. อาจารยสิริกมล  สิริสัมพันธ กรรมการ 
๗. อาจารยสุรเวท  โตเจริญ กรรมการ 
๘. อาจารยศิริงาม แผลงชีพ กรรมการ 
๙. อาจารยธิษณา วีรเกียรติสุนทร กรรมการ 

๑๐. อาจารยนภสมน นิจรันดร กรรมการ 
๑๑. อาจารยณัฐวรรณ ชั่งใจ กรรมการ 
๑๒. อาจารยดุสิตา  ปริญญาพล กรรมการ 
๑๓. นางกรรณิการ  บูรศิริรักษ กรรมการ 
๑๔. นางสาวนิตยา ชอบชื่นสุข กรรมการ 
๑๕. นายเอนก ใจกุย กรรมการ 
๑๖. นายสมชาย  อรัญอนันตชัย กรรมการ 
๑๗. นายเจริญ  ศิริพันธ กรรมการ 
๑๘. ประธานชมรมภาษาอังกฤษฯ/หรือผูแทน กรรมการ 
๑๙. ประธานชมรมภาษาไทยฯ/หรือผูแทน กรรมการ 
๒๐. ประธานชมรมประวัติศาสตร/หรือผูแทน กรรมการ 
๒๑. ประธานชมรมภาษาตะวันตก/หรือผูแทน กรรมการ 
๒๒. ประธานชมรมบรรณารักษศาสตร/หรือผูแทน กรรมการ 
23. ตัวแทนกลุมนักศึกษาภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
24. ตัวแทนกลุมนักศึกษาภาควิชาสังคมวิทยาฯ กรรมการ 
25. นางรสริน  สกุลโรจประวัต ิ กรรมการและเลขานุการ 
26. นางสาวพัทณวดี มะริธง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 ทั้งน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป 
 

 ส่ัง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕6 
 
 

(รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  ปนทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕6 
  

 (๕๒) 

คําส่ังคณะมนุษยศาสตร 
ที่ 94/๒๕๕5 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ คณะมนุษยศาสตร 
 

๑. อาจารยสิริชัย  โชคชัยสัมฤทธ์ิ ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร. จินดา  ศรีรัตนสมบุญ รองประธานกรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยเดมีย  ระเบียบโลก รองประธานกรรมการ 
๔. นางจารีพร  สวางเนตรนิล กรรมการ 
๕. นางสมพร วงษสันต กรรมการ 
๖. นายเอนก  ใจกุย กรรมการ 
๗. นายสุรชัย  ไพรินทร กรรมการ 
๘. นางสังเวียน พาเฮ ือง กรรมการ 
๙. นางสาวอรอนงค ทองเฉลิม กรรมการ 

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

 
  ทั้งน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป 
 
 ส่ัง ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕5 
 
 
 

(รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  ปนทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕6 
  

 (๕๓) 

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

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕6 
  

 (๕๔) 

  ทั้งน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป 
 
  ส่ัง ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
 
 
 

(รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  ปนทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕6 
  

 (๕๕) 

คําส่ังคณะมนุษยศาสตร 
ที่ 143/๒๕๕6 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประจําคณะมนุษยศาสตร 
 

๑. คณบดีคณะมนุษยศาสตร ประธานกรรมการ 
๒. รองคณบดีฯ ฝายนโยบายและแผน รองประธานกรรมการ 
๓. รองคณบดีฯ ฝายวิชาการและวิจัย รองประธานกรรมการ 
๔. รองคณบดีฯ ฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 
๕. รองคณบดีฯ ฝายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
๖. รองคณบดีฯ ฝายสวัสดิการ กรรมการ 
๗. ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษาคณะมนุษยศาสตร กรรมการ 
๘. หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร กรรมการ 
๙. หัวหนาภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก กรรมการ 

๑๐. หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร กรรมการ 
๑๑. หัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร กรรมการ 
๑๒. หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก กรรมการ 
๑๓. หัวหนาภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๑๔. หัวหนาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กรรมการ 
๑๕. หัวหนาภาควิชาส่ือสารมวลชน กรรมการ 
๑๖. ประธานคณะกรรมการบริการโครงการศึกษา ภาคพิเศษ กรรมการ 
๑๗. ประธานโครงการพิเศษหลักสูตรวัฒนธรรมฯ กรรมการ 
๑๘. หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร กรรมการ 
๑๙. หัวหนางานบริหารและธุรการ กรรมการ 
๒๐. หัวหนางานคลังและพัสดุ กรรมการ 
๒๑. หัวหนางานบริการการศึกษา กรรมการ 
๒๒. หัวหนางานนโยบายและแผน กรรมการ 
23. หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
24. หัวหนาหนวยสารบรรณ กรรมการ 
25. หัวหนาหนวยการเจาหนาที่ กรรมการ 
26. หัวหนาหนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ กรรมการ 
27. หัวหนาหนวยผลิตเอกสาร กรรมการ 
28. หัวหนาหนวยการเงินและบัญชี กรรมการ 
29. หัวหนาหนวยพัสดุ กรรมการ 
30. หัวหนาหนวยทะเบียนและประเมินผล กรรมการ 
31. หัวหนาหนวยกิจการนักศึกษา กรรมการ 
32. หัวหนาหนวยสงเสริมพัฒนาทางวิชาการ กรรมการ 
33. หัวหนาหนวยโสตทัศนศึกษา กรรมการ 
34. หัวหนาสํานักงานบัณฑิตศึกษา กรรมการ 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕6 
  

 (๕๖) 

35. นายธนายุทธ  เล้ียงรักษา กรรมการและเลขานุการ 
36. นางสาวสุกัญญา  ไพรินทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
37. นางชนัญชิตา  ปรีดีสนิท กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
38. นางสาวประพิศ  เทพเฉลิม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
39. นางสาววชิรา  ปยะตระภูมิ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
  ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2557 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป 
 
  ส่ัง ณ วันที่  24  ธันวาคม พ.ศ.  2556 
 
 
 

(รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  ปนทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕6 
  

 (๕๗) 

คําส่ังคณะมนุษยศาสตร 
ที่ 34/๒๕๕6 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการศูนยสงเสริมการแปล คณะมนุษยศาสตร 
 

๑. รองศาสตราจารย ดร. ธัญญรัตน  ปาณะกุล ที่ปรึกษา 
๒. รองศาสตราจารย ดร. พรพรรณ  จันทโรนานนท ที่ปรึกษา 
๓. รองศาสตราจารยรมณี  กอวัฒนา ที่ปรึกษา 
๔. รองศาสตราจารยเยาวลักษณ  ธันธนาพรชัย ที่ปรึกษา 
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พจนี  ศิริอักษรสาสน ที่ปรึกษา 
๖. อาจารยเศวรัตน  วนาสุขพันธ ที่ปรึกษา 
๗. รองคณบดีฯ ฝายวิชาการและวิจัย ประธานกรรมการ 
๘. อาจารย ดร. ฐิติรัตน  ภูกาญจน รองประธานกรรมการ 
๙. อาจารยประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ รองประธานกรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมภักดิ์  จันทรสุกรี กรรมการ 
๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร. จินดา ศรีรัตนสมบุญ กรรมการ 
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยเดมีย  ระเบียบโลก กรรมการ 
๑๓. อาจารย ดร. โอฬาร  พฤติศรัญยานนท กรรมการ 
๑๔. อาจารย ดร. สรตี ปรีชาป ญญากุล กรรมการ 
๑๕. อาจารยจิณหนิภา  ทาสุคนธ กรรมการ 
๑๖. อาจารยพัฒนเดช  กอวัฒนา กรรมการ 
๑๗. Mrs. Thuza Nwe กรรมการ 
๑๘. นางสาวสุกัญญา  ไพรินทร กรรมการและเหรัญญิก 
๑๙. นางสุธารัตน  พลอยเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
๒๐. นางสาวสุพาภรณ  แสนใจ ผูชวยเลขานุการ 
21. นางสังเวียน พาเฮ ือง ผูชวยเลขานุการ 
22. นายเอนก ใจกุย ผูชวยเลขานุการ 
23. นายเกียรติศักดิ์ อภัยบัณฑิตกุล ผูชวยเลขานุการ 
24. นายอนุชิต ขลุยนาค ผูชวยเลขานุการ 
25. นางสาวณัฐขวัญนรี จิรเจิดนภพร ผูชวยเลขานุการ 
26. นางสมคิด สํารองพันธ ผูชวยเลขานุการ 

 
  ทั้งน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป 
 
 ส่ัง ณ วันที่  ๒3  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕6 
 
 

(รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  ปนทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕6 
  

 (๕๘) 

คําส่ังคณะมนุษยศาสตร 
ที่ ๑41/๒๕๕6 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธดานศิลปวัฒนธรรม 
 

๑. รองคณบดีฯ ฝายสวัสดิการ ประธานกรรมการ 
๒. รองคณบดีฯ ฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร/ผูแทน กรรมการ 
๔. หัวหนาภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก/ผูแทน กรรมการ 
๕. หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร/ผูแทน กรรมการ 
๖. หัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร/ผูแทน กรรมการ 
๗. หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก/ผูแทน กรรมการ 
๘. หัวหนาภาควิชาปรัชญา/ผูแทน กรรมการ 
๙. หัวหนาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/ผูแทน กรรมการ 

๑๐. หัวหนาภาควิชาส่ือสารมวลชน/ผูแทน กรรมการ 
๑๑. หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร/ผูแทน กรรมการ 
๑๒. หัวหนางานบริหารและธุรการ/ผูแทน กรรมการ 
๑๓. หัวหนางานคลังและพัสดุ/ผูแทน กรรมการ 
๑๔. หัวหนางานบริการการศึกษา/ผูแทน กรรมการ 
๑๕. หัวหนางานนโยบายและแผน/ผูแทน กรรมการ 
๑๖. หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา/ผูแทน กรรมการ 
๑๗. หัวหนาหนวยกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๑๘. นางรสริน สกุลโรจนประวัต ิ กรรมการ 
๑๙. นางสาวสุกัญญา  ไพรินทร กรรมการ 
๒๐. นางสาวกนกพร ภูสุวรรณ กรรมการ 
๒๑. นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท กรรมการ 
๒๒. หัวหนางานบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
๒๓. หัวหนาหนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
  ทั้งน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป 
 
  ส่ัง ณ วันที่  24  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕6 
 
 

(รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  ปนทอง) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕6 
  

 (๕๙) 

คณะกรรมการมูลนธิิการศึกษาคณะมนุษยศาสตร 
 

๑. รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  ปนทอง ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารยเอมอร  ดิสป ญญา รองประธานกรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พจนี  ศิริอักษรสาสน รองประธานกรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย ดร. จงจิตต  โศภนคณาภรณ รองประธานกรรมการ 
๕. รองศาสตราจารยผุสดี  จันทวิมล รองประธานกรรมการ 
๖. รองศาสตราจารยนงเยาว  ชาญณรงค รองประธานกรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย ดร. สุธาวดี  หนุนภักดี รองประธานกรรมการ 
๘. อาจารยอุบลศรี  เสนาะรักษ กรรมการ 
๙. อาจารยประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ กรรมการ 

๑๐. อาจารยพชัรี ศรีสังข กรรมการ 
๑๑. นางสาวราตรี  พงษสุวรรณ กรรมการ 
๑๒. อาจารยอัญชลี  โตพึ่งพงศ กรรมการและเหรัญญิก 
๑๓. นางเยาวรัตน  วองลีลาเศรษฐ กรรมการและผูชวยเหรัญญิก 
๑๔. นางสาวสุกัญญา ไพรินทร กรรมการและผูชวยเหรัญญิก 
๑๕. นางสาวนิตยา  ชอบชื่นสุข กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นางสุธารัตน  พลอยเจริญ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
  ใหไว  ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕6 
 
 
 

(นายสถาพร  ศิริภักดี) 
รองอธิบดี รักษาราชการแทน 

อธิบดีกรมการปกครอง ปฏ ิบัติราชการแทน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๕6 
  

 (๖๐) 

คณะผูจดัทํา 
 
 ที่ปรึกษา ๑. รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  ปนทอง 
   คณบดีคณะมนุษยศาสตร 
  ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรพิน  กําป นทอง 
   รองคณบดีฯ ฝายนโยบายและแผน 
 
 ผูจัดทํา ๑. นางสาวราตรี  พงษสุวรรณ 
   หัวหนางานนโยบายและแผน 
  ๒. นางชนัญชิตา  ปรีดีสนิท 
   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏ ิบัติการ 
  3. นางกฤษณวรรณ  วิงวอน 
   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏ ิบัติการ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


