คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

สารคณบดี
รายงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อแสดงผลการดําเนินงานตามปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามแผนปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการเปนกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อน
ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณบุคลากรทุกทานที่ไดรวมแรงรวมใจ และรวมมือกันดําเนินโครงการและ
กิจกรรมตาง ๆ ที่ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธจนบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว และหวัง
เปนอยางยิ่งวา บุคลากรทุกทานพรอมที่จะขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธที่ทาทายยิ่งขึ้น ตาม
กระแสการเปลี่ยนแปลงในวงการอุดมศึกษาและของสังคมตอไป

(รองศาสตราจารยวิโรจ นาคชาตรี)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร
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คํานํา
รายงานประจําปฉบับนี้ เปนการรวบรวมขอมูล และการดําเนินการ ตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ในรอบ
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ ของคณะมนุษยศาสตร ทั้งนี้ คณะผูจัดทําหวังวาจะเปนประโยชนตอการบริหาร และ
งานดานอื่น ๆ ในการใชเปนเอกสารอางอิง ตลอดจนเปนหลักฐานที่แสดงถึงผลงานของคณะฯ
คณะผู จั ด ทํา ขอขอบคุณผู ที่มีส ว นเกี่ย วของกับการจั ด ทํารายงานประจํ าป ฉบั บ นี้ และหากมี
ขอบกพรองประการใด คณะผูจัดทําขอนอมรับขอเสนอแนะ เพื่อแกไขปรับปรุงในโอกาสตอไป
คณะผูจัดทํา
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รายนามคณะผูบริหาร

รศ. วิโรจ นาคชาตรี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร

อ. สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์
รองคณบดีฝายบริหาร

รศ. ดร. ประภาส พาวินันท
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั

(4)

ผศ. นภสมน นิจรันดร
รองคณบดีฝายนโยบายและแผน

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

หัวหนาภาควิชา

ผศ. วรัตธนันท รักษวิเชียร
หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษฯ

ผศ. ดร. สมชาย เซ็มมี
หัวหนาภาควิชาภาษาไทยฯ

อ. จีรพล เกตุจมุ พล
หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร

รศ. ดร. ภีมศักดิ์ เองฉวน
หัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร

อ. ดร. พัชรินทร ชัยวรรณ
หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก

ผศ. ไม สงวนสกุล
หัวหนาภาควิชาปรัชญา

รศ. ดร. อุดมพร ชั้นไพบูลย
หัวหนาภาควิชาสังคมวิทยาฯ

รศ. ดร. สายวรุณ สุนทโรทก
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
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สํานักงานเลขานุการ

นางกรรณิการ บูรศิริรักษ
หัวหนางานบริการการศึกษา รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร

นางสาวมิ่งขวัญ เสืองามเอี่ยม
หัวหนางานบริหารและธุรการ

นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท
หัวหนางานนโยบายและแผน

นางสุกัญญา ชินกูล
หัวหนางานคลังและพัสดุ

นางกรรณิการ บูรศิริรักษ
หัวหนางานบริการการศึกษา

นางสาวกนกพร ภูสุวรรณ
รักษาราชการแทนหัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ
วิสัยทัศน
คณะมนุษยศาสตรจัดการศึกษาที่มุงขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคนใหพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน
คานิยมองคการ
ซื่อสัตย มีวินัย โปรงใส ใสใจองคกร
ปรัชญา
มุงพัฒนาองคความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สูการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
คุณคาตอสังคม
ปณิธาน
มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม และรับใชสังคมอยางมีคุณภาพ
พันธกิจ
๑) สนับสนุนและสงเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเปนธรรมทางการศึกษา
หลากหลายรูปแบบและหลากหลายสาขาวิชาในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนใหมีความรูคูคุณธรรม
๒) สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและพัฒนางานสรางสรรค เพื่อนําไปใชประโยชน
๓) สนับสนุนและสงเสริมการบริการทางวิชาการแกสังคม แกประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ยั่งยืน
๔) สนับสนุนและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๕) สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน
๖) สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
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ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
เปาประสงคที่ ๑ ผูรับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเร็จการศึกษา
แลวมีงานทํา ตรงตามความตองการของผูใช สามารถสรางงาน
ดวยตนเอง
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
กลยุทธที่ ๓ พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและศิษยเกาบูรณาการ
เพื่ออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําของภาครัฐ
เปาประสงคที่ ๑ เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
อยางเสมอภาค
กลยุทธที่ ๑ สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา
กลยุทธที่ ๒ สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคมเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต
กลยุทธที่ ๓ สงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย
กลยุทธที่ ๔ สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
เปาประสงคที่ ๑ ผลงานวิจัย นวัตกรรม องคความรู และงานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ)
กลยุทธที่ ๑ สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งการวิจัยและงานสรางสรรค
กลยุทธที่ ๒ สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนําไปใชประโยชน (สรางองคความรู
ถายทอดเทคโนโลยี)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง
เปาประสงคที่ ๑ สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก ซื่อสัตย และภักดีตอองคกร
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หนาที่ความรับผิดชอบและการแบงสวนราชการ
หนาที่ความรับผิดชอบ
คณะมนุ ษยศาสตร เป นส วนราชการมี ฐานะเทียบเท ากอง มี อํานาจหน าที่ ตามพระราชบั ญญั ติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยแบงสวนราชการเพื่อ
การบริหารออกเปนภาควิชาฯ สํานักงานเลขานุการ งาน และหนวย
การแบงสวนราชการ
ปจจุบันคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดแบงสวนราชการ ดังนี้
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
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๒. ภาควิชา มีจํานวน ๗ ภาควิชา ไดแก
๒.๑ ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร
๒.๒ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
๒.๓ ภาควิชาประวัติศาสตร
๒.๔ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร
๒.๕ ภาควิชาภาษาตะวันตก
๒.๖ ภาควิชาปรัชญา
๒.๗ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๓. สํานักงานบัณฑิตศึกษา
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โครงสรางการแบงสวนราชการ
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คณะมนุษยศาสตร
สํานักงานบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร

สํานักงานเลขานุการ

ศูนยสงเสริมการแปล*

ภาควิชาปรัชญา

มูลนิธิการศึกษาฯ

ภาควิชาประวัติศาสตร
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

งานบริหารและธุรการ
หนวยสารบรรณ
หนวยการเจาหนาที่
หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หนวยผลิตเอกสาร

งานคลังและพัสดุ
หนวยการเงินและบัญชี
หนวยพัสดุ

งานบริการการศึกษา
หนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
หนวยกิจการนักศึกษา
หนวยสงเสริมพัฒนาทางวิชาการ
หนวยโสตทัศนศึกษา

หมายเหตุ

ศูนยเกาหลีศึกษา**

งานนโยบายและแผน
หนวยวิเคราะหแผนและงบประมาณ
หนวยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
หนวยวิเทศสัมพันธ

งานประกันคุณภาพการศึกษา***

หนวยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา***
หนวยประเมินคุณภาพการศึกษา***

๑. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘
ลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหนา 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 เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘
* มติสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง วาระที่ ๔.๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๓๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๓๔
** มติ ทปม. วาระที่ ๓.๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๓๘ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๘
*** มติสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง วาระที่ ๔.๙ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๘

(11)

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

โครงสรางการบริหารราชการ
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร

คณะกรรมการประจําคณะ
รองคณบดี

ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
ประธานศูนยสงเสริมการแปล
หัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร

หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ

ประธานมูลนิธิการศึกษาฯ

หัวหนาภาควิชาปรัชญา
หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร
หัวหนาภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก
หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร
หัวหนาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หัวหนางาน
บริหารและธุรการ

หัวหนางาน
คลังและพัสดุ

หัวหนาหนวยสารบรรณ
หัวหนาหนวยการเจาหนาที่
หัวหนาหนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หัวหนาหนวยผลิตเอกสาร

หัวหนาหนวยการเงินและบัญชี
หัวหนาหนวยพัสดุ

หัวหนางาน
บริการการศึกษา
หัวหนาหนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
หัวหนาหนวยกิจการนักศึกษา
หัวหนาหนวยสงเสริมพัฒนาทางวิชาการ
หัวหนาหนวยโสตทัศนศึกษา

(12)

ประธานศูนยเกาหลีศึกษา

หัวหนางาน
นโยบายและแผน
หัวหนาหนวยวิเคราะหแผนและงบประมาณ
หัวหนาหนวยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
หัวหนาหนวยวิเทศสัมพันธ

หัวหนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหนาหนวยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หัวหนาหนวยประเมินคุณภาพการศึกษา

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

การจัดการศึกษา
คณะมนุษยศาสตรดําเนินการจัดการศึกษาโดยรับผิดชอบการเรียนการสอน ศึกษา คนควา วิจัย วิชา
ในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการเปดสอน
ระดับปริญญาตรีตามโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ โดยแยกออกเปนสาขาวิชาตาง ๆ ดังนี้
หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปดสอน
ปริญญาตรี
๑. ภาษาอังกฤษ
๒. ภาษาไทย
๓. ประวัติศาสตร
๔. ภาษาฝรั่งเศส
๕. ภาษาเยอรมัน
๖. ปรัชญา
๗. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๘. สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
๙. ภาษาสเปน
๑๐. ภาษารัสเซีย
๑๑. ประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยว
๑๒. ภาษาจีน
๑๓. ภาษาญี่ปุน
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
๑. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
โครงการพิเศษหลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว
๑. สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว
รวม ๑๔ สาขาวิชา

ปริญญาโท
๑. ไทยศึกษา
๒. ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ

รวม ๒ สาขาวิชา

(13)

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

บุคลากร
บุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
จํานวน
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
๓
๑
๑๖
๒
๔
๒
๒
๙
๔
๑
๓
๒
๑
๓๘
๑๒

ภาควิชา/สาขา

อาจารย
ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร
๑๓
ภาษาไทยและภาษาตะวันออก
๑๗
ประวัติศาสตร
๑๐
บรรณารักษศาสตร
๓
ภาษาตะวันตก
๑๘
ปรัชญา
๕
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๔
วัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว
๒
รวม
๗๒
หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

รวม
๑๗
๓๕
๑๔
๗
๓๑
๙
๗
๒
๑๒๒

บุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามวุฒิการศึกษา
หนวยงาน

ต่ํากวา
ปริญญาตรี
๘
-

ผูอํานวยการกอง
งานบริหารธุรการ
งานบริการการศึกษา
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานประกันคุณภาพศึกษา
สํานักงานบัณฑิตศึกษา
เลขานุการภาควิชา
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
โครงการพิเศษหลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว
รวม
๘
หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(14)

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท

รวม

๕
๖
๖
๑
๕
๒
๑

๖
๖
๓
๓
๒
๒
๒
-

๑๙
๑๒
๙
๔
๒
๒
๗
๒
๑

๒๖

๒๔

๕๘

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
เปาประสงคที่ ๑ ผูรับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเร็จการศึกษาแลวมีงานทํา
ตรงตามความตองการของผูใช สามารถสรางงานดวยตนเอง
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
(๑) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชา

ผูสําเร็จการศึกษา
ปงบประมาณ ๒๕๖๓

ภาคปกติ
๑. ภาษาอังกฤษ
๒. ภาษาไทย
๓. ประวัติศาสตร
๔. ภาษาฝรั่งเศส
๕. ภาษาเยอรมัน
๖. ปรัชญา
๗. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๘. สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
๙. ภาษาสเปน
๑๐. ภาษารัสเซีย
๑๑. ประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยว
๑๒. ภาษาจีน
๑๓. ภาษาญี่ปุน
ภาคพิเศษ
๑. ภาษาอังกฤษ
๒. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
โครงการพิเศษ
๑. วัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(15)

๒๔๐
๑๐๙
๓๕
๑
๓
๑๔
๗๕
๑๘
๔
๑
๑๘
๓๙
๕๐
๑๕
๙
๗๐
๗๙๗

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

ระดับปริญญาโท
สาขาวิชา
๑. ไทยศึกษา
๒. ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ
๓. การแปล (ภาษาจีน-ไทย)
รวม
หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ผูสําเร็จการศึกษา
ปงบประมาณ ๒๕๖๓
๑๕
๑
๑
๑๗

(๒) โครงการสํารวจบัณฑิตปริญญาตรีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป
๑. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของ
ภายใน ๑ ป คิดเปนรอยละ ๘๒.๐๐
๒. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สามารถสรางงานและประกอบอาชีพอิสระ
คิดเปนรอยละ ๗.๔๒
(๓) โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
๑. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา
อยูในระดับ ๔.๓๐

(16)

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

กลยุทธที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
(๑) การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
ระดับการศึกษา/
จํานวน
สาขา
คณะ
หลักสูตร
ปริญญาตรี
๑๔ หลักสูตร ผานการประเมิน ๑๔ หลักสูตร
๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
๔. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
๕. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
๖. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
เพือ่ การทองเที่ยว
๗. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศและ
บรรณารักษศาสตร
๘. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
๙. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
๑๐. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย
๑๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน
๑๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
๑๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๑๔. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว
ระดับการศึกษา/
คณะ
ปริญญาโท

รวม

จํานวน
หลักสูตร
๒ หลักสูตร

สาขา

ผานการประเมิน ๒ หลักสูตร
๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คิดเปนรอยละ ๑๐๐

(17)

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

(๒) โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

๗

๘
๙

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
เพื่อการทองเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศสาสตร
และบรรณารักษศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
(18)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

จํานวนเงิน/
แหลงทุน
๔๒,๖๙๕.- บาท
เงินทุนคณะฯ

สาขาวิชาภาษาไทย

๓๑,๘๐๕.- บาท
เงินทุนคณะฯ

สาขาวิชาภาษาจีน

๓๑,๑๓๐.- บาท
เงินทุนคณะฯ

สาขาวิชาภาษาญี่ปุน

๓๑,๑๓๐.- บาท
เงินทุนคณะฯ

สาขาวิชาประวัติศาสตร

๒๓,๗๕๐.- บาท
เงินทุนคณะฯ

สาขาวิชาประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยว

๒๒,๘๐๕.-บาท
เงินทุนคณะฯ

สาขาวิชาสารสนเทศสาสตร ๒๑,๗๗๐.- บาท
และบรรณารักษศาสตร
เงินทุนคณะฯ
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

๒๐,๐๖๐.- บาท
เงินทุนคณะฯ

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

๒๑,๐๙๕.- บาท
เงินทุนคณะฯ

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

๑๐

โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑๑ โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑๒ โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑๓ โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
รวม ๑๓ โครงการ

(19)

สาขาวิชาภาษาสเปน

๑๙,๗๐๐.- บาท
เงินทุนคณะฯ

สาขาวิชาภาษารัสเซีย

๑๙,๐๗๐.- บาท
เงินทุนคณะฯ

สาขาวิชาปรัชญา

๒๐,๔๒๐.- บาท
เงินทุนคณะฯ

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

๒๘,๑๖๐.- บาท
เงินทุนคณะฯ

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

กลยุทธที่ ๓ พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและศิษยเกาบูรณาการเพื่ออาชีพ
(๑) โครงการพัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษา
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑

โครงการปจฉิมนิเทศ เรื่อง “เตรียม
บัณฑิตสูสังคม” บรรยายในหัวขอ
“เสนทางสูอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑”
โครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง “การสืบคน
ขอมูลทางวิชาการดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล”
โครงการปจฉิมนิเทศ เรื่อง “เลือกงาน
ตรงสไตล กด Like ใชเลย”
โครงการภาษาตะวันตกสัมพันธ

๒

๓
๔
๕
๖
๗
๘

๙
๑๐

โครงการ “The Game of Life”
Student Workshop
โครงการใหความรูในการประกอบ
อาชีพแกศิษยเกา เรื่อง “เคล็ด (ไม)
ลับ ความกาวหนาในอาชีพ”
โครงการ “The Circle of Life”
Student Workshop
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรมไทยและญี่ปุนกับ
มหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียว
ครั้งที่ ๙
โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง
การเสวนา “ศาสนาที่เปลี่ยนไป
ในโลกยุคใหมที่เปลี่ยนแปลง”
โครงการกิจกรรมวิชาการเรื่อง
“วันภาษาและวัฒนธรรมกรีกโลก”

วันที/่
ระยะเวลา

สถานที่

จํานวน/
ผูเขารวม

๒๙ พ.ย. ๖๒ หองประชุมพดดวง
๕๔ คน
คณะมนุษยศาสตร ม.ร.
๒๓ พ.ย. ๖๒ หอง HUB ๑๓๐๕
๒๕ คน
คณะมนุษยศาสตร ม.ร.
๑๙ ธ.ค. ๖๒ หองประชุมพวงแสด
คณะมนุษยศาสตร ม.ร.
๒๐ ธ.ค. ๖๒ หองประชุมพวงแสด
คณะมนุษยศาสตร ม.ร.
๒๓ ม.ค. ๖๓ หองประชุมพวงแสด
คณะมนุษยศาสตร ม.ร.
๒๒ ม.ค. ๖๓ หองประชุมพวงแสด
คณะมนุษยศาสตร ม.ร.
๘ ม.ค. ๖๓

๑๑๔ คน
๑๑๐ คน
๓๐ คน
๙๕ คน

หองประชุมพวงแสด
๓๐ คน
คณะมนุษยศาสตร ม.ร.
หองประชุมพวงแสด
๑๒๐ คน
และหองประชุมพดดวง
คณะมนุษยศาสตร ม.ร.

๑๓ ก.พ.
และ
๑๗ - ๑๘
ก.พ. ๖๓
๑๑ ก.พ. ๖๓ หองประชุมพดดวง
๓๒ คน
คณะมนุษยศาสตร ม.ร.
๑๔ ก.พ. ๖๓ หองประชุมพวงแสด
๒๕ คน
คณะมนุษยศาสตร ม.ร.

(20)

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑๑ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับ
บัณฑิตศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
๑๒ โครงการเสริมสรางการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ ๒๑ : การสืบคนขอมูล
วิทยานิพนธ สาขาไทยศึกษาผาน
ระบบสารสนเทศ
๑๓ โครงการเตรียมความพรอมกอน
เขาศึกษา : ปฐมนิเทศ ๒๕๖๓
๑๔ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
๑๕ โครงการเปดบานบรรณารักษ
๑๖

โครงการแสงประทีปสองฉันทลักษณ
ไทยเนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ
ประจําป ๒๕๖๓
๑๗ โครงการ “RU Ready!: การเตรียม
ความพรอมสําหรับนักศึกษาใหม
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ”
๑๘ โครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
เรื่อง "การเตรียมความพรอมสําหรับ
นักศึกษาใหม" สาขาวิชาประวัติศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
๑๙ โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษา
ชั้นปที่ ๑ สาขาวิชาปรัชญา
ปการศึกษา ๒๕๖๓
๒๐ โครงการเปดบานภาษาสเปน
“iHola! Hola! ภาษาสเปนสนุกจัง ๕”
รวม ๒๐ โครงการ

วันที/่
สถานที่
ระยะเวลา
๑๘ ก.ค. ๖๓ หองประชุมพวงแสด
คณะมนุษยศาสตร ม.ร.
๑๘ ก.ค. ๖๓ หองประชุมพวงแสด
คณะมนุษยศาสตร ม.ร.

จํานวน/
ผูเขารวม
๓๓ คน
๑๓ คน

๑๘ ก.ค. ๖๓ หองประชุมพวงแสด
๑๕ คน
คณะมนุษยศาสตร ม.ร.
๓ ส.ค. ๖๓ กองงานวิทยาเขต
๑๐๐ คน
บางนา ม.ร.
๑๐ ก.ย. ๖๓ หอง HUB ๑๕๑๙
๓๗ คน
คณะมนุษยศาสตร ม.ร.
๒๖ ส.ค. ๖๓ หองประชุมพวงแสด
๙๗ คน
คณะมนุษยศาสตร ม.ร.
๒๘ ส.ค. ๖๓ หองประชุมพดดวง
๕๐ คน
คณะมนุษยศาสตร ม.ร.
๙ ก.ย. ๖๓

หอง HUB ๒๔๑๑
๓๐ คน
คณะมนุษยศาสตร ม.ร.

๑๔ ก.ย. ๖๓ หอง HUB ๑๕๐๑
๓ คน
คณะมนุษยศาสตร ม.ร.
๘-๑๐
ก.ย. ๖๓

(21)

หอง HUB ๒๓๑๑
๑๙ คน
คณะมนุษยศาสตร ม.ร.

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําของภาครัฐ
เปาประสงคที่ ๑ เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางสม่ําเสมอ
กลยุทธที่ ๑ สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา
(๑) โครงการประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาใหมทุกระดับการศึกษา
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑ โครงการประชาสัมพันธ รับสมัคร
นักศึกษา สาขาวิชาภาษารัสเซีย
หัวขอ “ภาษารัสเซียสัญจร”
๒ โครงการประชาสัมพันธรับสมัคร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร

วันที/่
สถานที่
ระยะเวลา
๒๘ พ.ย. ๖๒ โรงเรียนบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

จํานวน/
ผูเขารวม
๕๐ คน

๓๐ มิ.ย. ๖๓ หองประชุมพวงแสด
๕๓ คน
คณะมนุษยศาสตร ม.ร.
ถายทอดผานทาง
Facebook live

รวม ๒ โครงการ

(22)

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

กลยุทธที่ ๒ สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคมเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
(๑) โครงการบริการวิชาการแกสังคมของหนวยงาน
ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

๑

โครงการ “๑๒๐ ป ชาตกาล
Antoine de Saint Exupery
ผูใหกําเนิดเจาชายนอย”

๒

โครงการฝกอบรมผูส อนภาษาสเปน รุนที่ ๒
โครงการบริการวิชาการนํา
ความรูสูชุมชน

๓

๔

โครงการอบรมเรื่อง “ทักษะ
การแสวงหาสารสนเทศสําหรับ
ผูสูงอายุ”
๕
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
หัวขอ “เคล็ดลับการทําขอสอบ
TOEIC สวนการฟง”
๖
โครงการ “อบรมภาษารัสเซีย
สําหรับบุคคลทั่วไป รุนที่ ๕๙”
รวม ๖ โครงการ

วันที/่
จํานวน/
สถานที่
ระยะเวลา
ผูเขารวม
๑๓ ธ.ค. ๖๒ หองศักดิ์ ผาสุขนิรันด
๑๐๐ คน
อาคารหอประชุม
พอขุนรามคําแหง
มหาราช ม.ร.
๑๓ ธ.ค. ๖๒ หองประชุมพดดวง
๒๙ คน
คณะมนุษยศาสตร ม.ร.
๔-๖
โรงเรียนราชประชา๒๐ คน
ม.ค. ๖๓
นุเคราะห ๒๙ และ
ชุมชนบานกระต่ํา
จังหวัดศรีสะเกษ
๑๕ ม.ค. ๖๓ ชมรมผูสูงอายุรักษ
๗๐ คน
สุขภาพ โรงพยาบาล
ศิรินธร กทม.
๑๙ ก.พ. ๖๓ หองประชุมพวงแสด
๓๐ คน
คณะมนุษยศาสตร ม.ร.
๑๕ ก.พ. ๔ เม.ย. ๖๓

ภาควิชาภาษาตะวันตก
คณะมนุษยศาสตร ม.ร.

๑๔ คน

(๒) โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยความรวมมือระหวางคณะ
ลําดับที่
๑

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมการพัฒนาทักษะ
การใชอินเทอรของผูสูงวัย
รวม ๑ กิจกรรม

วันที/่
สถานที่
ระยะเวลา
๑๘ ก.พ. ๖๓ สาขาวิทยบริการฯ
จังหวัดปราจีนบุรี ม.ร.

(23)

จํานวน/
ผูเขารวม
๔๐ คน

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

กลยุทธที่ ๓ สงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย
(๑) โครงการบูรณาการดานศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับการเรียนการสอน
ลําดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่
๑ โครงการวัฒนธรรมบนสองฝง
คลองแสนแสบ “สถาปตยกรรม
สองฝงคลองแสนแสบ”
บูรณาการรวมกับวิชา
SOC ๒๐๔๓, FOL ๔๒๐๘,
FOL ๔๔๐๑, SOC ๒๐๓๓,
SOC ๔๐๖๘, ANT ๑๐๑๓,
ANT ๒๐๗๘, GER ๓๒๐๒,
GER ๓๑๐๑, HIT ๓๓๐๑,
HIT ๓๓๐๕, PHI ๑๐๐๑,
PHI ๓๓๐๗, PHI ๔๔๐๖,
RUS ๓๗๐๑
๒ โครงการบรรยายธรรม ครั้งที่ ๕
บูรณาการรวมกับวิชา
RUS ๓๔๐๓, FOL ๔๒๐๘
THA ๓๒๐๖, MAL ๑๐๐๒
GER ๓๒๐๑, GER ๓๓๐๒
HIS ๔๒๐๗, FRE ๔๔๑๐
PHI ๑๐๐๑, PHI ๒๑๐๓
SOC ๒๐๔๓, SOC ๓๐๘๓
SOC ๔๐๘๓, SOC ๔๐๙๕
CRT ๒๐๐๕
รวม ๒ โครงการ

วันที/่
สถานที่
ระยะเวลา
๒๑ ม.ค. ๖๓ หองประชุมพวงแสด
คณะมนุษยศาสตร
ม.ร.

จํานวน/
ผูเขารวม
๑๓๗ คน

๒๑ ส.ค. ๖๓ หองประชุมพวงแสด
คณะมนุษยศาสตร
ม.ร.

๑๓๕ คน

(24)

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

กลยุทธที่ ๔ สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(๑) การประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ QA ระดับคณะและหนวยงานสนับสนุน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ QA ระดับคณะ อยูในระดับดี ๔.๒๑
(๒) โครงการพัฒนาศักยภาพดานการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑
โครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสายสนับสนุนดาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง
ตัวบงชี้เพิ่มเติมของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
๒
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรสายวิชาการ
ดานประกันคุณภาพการศึกษา
เรื่อง การพัฒนาผลงานวิชาการ
เพื่อใหสอดคลองกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
รวม ๒ โครงการ

วันที/่
สถานที่
ระยะเวลา
๑๑ ก.พ. ๖๓ หองประชุมพวงแสด
คณะมนุษยศาสตร ม.ร.

จํานวน/
ผูเขารวม
๕๓ คน

๑๒ ก.พ. ๖๓ หองประชุมพวงแสด
คณะมนุษยศาสตร ม.ร.

๗๕ คน

(25)

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
เปาประสงคที่ ๑ ผลการวิจัย นวัตกรรม องคความรู และงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
(เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ)
กลยุทธที่ ๑ สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งการวิจัยและงานสรางสรรค
(๑) โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของอาจารยและนักวิจัย
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
วันที/่
จํานวน/
สถานที่
ระยะเวลา
ผูเขารวม
๑
โครงการอบรมเรื่อง “แนวทาง
๕ พ.ย. ๖๒
หองประชุมพดดวง
๑๕ คน
ในการจัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร
ภาษาตางประเทศ”
ม.ร.
๒
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย ๒๑ ม.ค. ๖๓ หองประชุมพดดวง
๔๕ คน
ดานการวิจัย เรื่อง “แหลงทุน
คณะมนุษยศาสตร
เพื่อการวิจัยทางมนุษยศาสตรม.ร.
และสังคมศาสตร”
รวม ๒ โครงการ
(๒) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
วันที/่
สถานที่
ระยะเวลา
๑
โครงการประชุมวิชาการระดับ
๒๑ - ๒๓
หองประชุม
นานาชาติดานภาษาเยอรมัน
พ.ย. ๖๒
ศรีศรัทธา
ในฐานะภาษาตางประเทศ
คณะรัฐศาสตร ม.ร.
ในอาเซียน ครั้งที่ ๕ หัวขอ:
Kommunikative Kompetenz als
Schlüsselqualifikation:
Herausforderungen für die
Fremdsprachendidaktik im ๒๑.
Jahrhundert
ศักยภาพในการสื่อสารคือกุญแจ
สูความสําเร็จ: ความทาทายของ
การเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
ในศตวรรษที่ ๒๑
รวม ๑ โครงการ
(26)

จํานวน/
ผูเขารวม
๕๐ คน

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

กลยุทธที่ ๒ สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนําไปใชประโยชน (สรางองคความรู ถายทอด
เทคโนโลยี)
(๑) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง/สะสมองคความรูที่มีศักยภาพ
ลําดับ
จํานวนเงิน/
ชื่องานวิจัย
เจาของงานวิจัย
ที่
แหลงทุน
๑ โครงการวิจัยเรื่อง “การฝกการคิดอยาง อ. ดร. พัชรินทร ชัยวรรณ ๕๙,๘๕๖.- บาท
มีวิจารณญาณเพื่อพัฒนาทักษะการพูด
งบรายได ม.ร.
เสนอขอโตแยง เปนภาษาเยอรมันของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง”
๒ โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาคํากริยา
อ. ดร. ศรีวรา ผาสุขดี
๕๙,๘๕๐.- บาท
ในภาษารัสเซียที่บงชี้การเคลื่อนที่เชิง
งบรายได ม.ร.
อรรถศาสตรปริชาน”
๓ โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวคิด
ผศ. ไม สงวนสกุล
๕๙,๘๒๖.- บาท
เชิงปรัชญาในหลักศิลาจารึกพอขุน
งบรายได ม.ร.
รามคําแหง”
๔ โครงการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนา ผศ. ดร. กิติยวดี
๕๙,๘๓๘.- บาท
สูการเปนแหลงทองเที่ยวดานศิลปะ
ชาญประโคน
งบรายได ม.ร.
และหัตถศิลปของชุมชนบานวัวลาย
จังหวัดเชียงใหม”
๕ โครงการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนา รศ. ดร. ประภาส พาวินันท ๕๙,๗๙๖.- บาท
ทักษะการรูสารสนเทศและเทคโนโลยี
งบรายได ม.ร.
ดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษา”
รวม ๕ โครงการ

(27)

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง
เปาประสงคที่ ๑ สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก ซื่อสัตยและภักดีตอองคกร
(๑) โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรใหมีสมรรถนะและทักษะสูงขึ้น
ลําดับที่
วันที/่
จํานวน/
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่
ระยะเวลา
ผูเขารวม
๑
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย ๑๙ พ.ย. ๖๒ หองประชุมพดดวง ๕๖ คน
ดานการเรียนการสอนเรื่อง
คณะมนุษยศาสตร
“การเขียนตําราเพื่อศึกษาดวย
ม.ร.
ตนเอง”
๒
โครงการประชุมเพื่อชี้แจง
๓ ธ.ค. ๖๒
หองประชุมพวงแสด ๑๒๘ คน
แนวทางการปฏิบัติราชการ
คณะมนุษยศาสตร
ของคณะมนุษยศาสตร
ม.ร.
๓
โครงการสัมมนาบุคลากรเรื่อง
๘-๙
โรงแรมเดอะ
๙๙ คน
“การสรางสุขภาวะในการทํางาน” ก.พ. ๖๓
โบนันซารีสอรท
เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา
๔
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย ๑๒ มี.ค. ๖๓ หอง HUB ๑๓๐๔ ๔๕ คน
ดานการเรียนการสอน เรื่อง
คณะมนุษยศาสตร
“การพัฒนาหลักสูตรการเรียน
ม.ร.
ออนไลน”
๕
โครงการปฐมนิเทศอาจารยใหม
๒๑ ก.ค. ๖๓ หองประชุมพดดวง ๑๗ คน
คณะมนุษยศาสตร ปการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร
๒๕๖๓
ม.ร.
๖
โครงการฝกซอมแผนปองกันอัคคีภัย ๑๐ ก.ย. ๖๓ หองประชุมพวงแสด ๘๒ คน
และลานน้ําพุ
คณะมนุษยศาสตร
ม.ร.
รวม ๖ โครงการ

(28)

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
กิจกรรม/ประชุมวิชาการ/
สัมมนา
รศ. ดร. ประภาส พาวินันท
การประชุมวิชาการระดับชาติ
รศ. ดร. สวางวัน ไตรเจริญวิวฒ
 น เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยระดับ
ผศ. วรัตธนันท รักษวิเชียร
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑ โดย
ผศ. ดร. รุงภัสสรณ ศรัทธาธนพัฒน มีการจัดกิจกรรมการบรรยาย
อ. ปฏิญญา บุญมาเลิศ
พิเศษในหัวขอ “มิติใหมของ
นางสมคิด สํารองพันธ
สถาบันอุดมศึกษาภายใต
กระทรวงอุดมศึกษา”
รศ. ดร. ประภาส พาวินันท
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผศ. วรัตธนันท รักษวิเชียร
เรื่อง “ผลลัพธการเรียนรู
ผศ. พรทิพย วนรัฐิกาล
ระดับหลักสูตรและผลลัพธ
อ. ปฐม ตาคะนานันท
การเรียนรูระดับรายวิชา”
อ. ดร. นันทพร พุมมณี
ผศ. ดร. ภีมศักดิ์ เองฉวน
อ. ดร. สุนันทา วงศจตุรภัทร
รศ. ดร. สวางวัน ไตรเจริญวิวฒ
 น
ผศ. ดร. สมภักดิ์ จันทรสุกรี
ผศ. ดร. จินดา ศรีรัตรสมบุญ
อ. ดร. ศรีวราห ผาสุขดี
อ. ปาลิต มีชนะ
อ. กิตติศักดิ์ โถวสมบัติ
อ. อุกฤษฏ เฉลิมแสน
ผศ. ดุสิตา ปริญญาพล
อ. พรทิพย วาคาบายาชิ
ผศ. ศุภรัตน ตี่คะกุล
โครงการสัมมนาเรื่อง
ผศ. พรชิตา อุปถัมภ
“อุปสรรค และความทาทาย
ผศ. ดร. สมภักดิ์ จันทรสุกรี
ในการเชื่อมโยงแหลง
อ. ดิศราพร วิทยานนท
ทองเที่ยวฝงอันดามัน
สูอาวไทย เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจภาคใตใหยั่งยืน”
ชื่อ-สกุล

(29)

สถานที่

ระยะเวลา

อาคารศรีศรัทธา
ม.ร.

๒๘ พ.ย. ๖๒

คณะนิติศาสตร
ม.ร.

๙ ธ.ค. ๖๒

อาคารศรีศรัทธา
ม.ร.

๑๑ ก.พ. ๖๓

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

ชื่อ-สกุล
รศ. ดร. ประภาส พาวินันท
นายพงศกร เลาซี้
น.ส. มณีรัตน สุทธิวานิช
น.ส. สุพาภรณ แสนใจ
น.ส. ณัฐขวัญนรี จิรเจิดนภพร
ผศ. นภสมน นิจรันดร
นางกรรณิการ บูรศิริรักษ
นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท
นางสุกัญญา ชินกูล
น.ส. ชลพรรษ ลิน้ บาง
นายชนาธิป กะการดี
นางรุงทิวา ออกลกิจ
น.ส. ดาราวรรณ ลอมเสถียร
น.ส. ณัฐขวัญนรี จิรเจิดนภพร
น.ส. ปาริชาต ปอประสิทธิ์
น.ส. ภิศรามณีษ อาจชอบการ
นายธนิก ทวีวาร

น.ส. ประภาภรณ เชี่ยวอุดมรัตน
วาที่ ร.ต.หญิง พัทณวดี มะริธง
น.ส. นุจรินทร โกมล
น.ส. จันทรวิภา วินทะชัย
น.ส. วาสนา ไชยวงศ

กิจกรรม/ประชุมวิชาการ/
สัมมนา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ “แบบประเมิน
การเรียนการสอนดวย
Google Form”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“Innovative PR: ภาพถาย
เพื่อการประชาสัมพันธ
ออนไลน”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “จริยธรรมการวิจัย
และจรรยาบรรณทางวิชาการ
เพื่อผลงานทางวิทยาศาสตร
และสังคมศาสตร”
โครงการฝกอบรมอนุรักษ
พลังงานในมหาวิทยาลัย
รามคําแหง
โครงการสงเสริมพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
พัฒนาคน พัฒนางาน :
การเขียนผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอเลื่อนระดับใหสูงขึ้น
(ชํานาญการ)
โครงการฝกอบรม หลักสูตร
“การวิเคราะหขอมูลเพื่อการ
วิจัยดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิต”ิ
โครงการสงเสริมพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
พัฒนาคน พัฒนางาน :
สรางสุขในทีท่ ํางาน
(Happy Workplace)
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สถานที่

ระยะเวลา

หองฝกปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
อาคารเวียงคํา

๑๓ ก.พ. ๖๓

อาคารศรีศรัทธา
ม.ร.

๒๐ - ๒๑
ก.พ. ๖๓

อาคารหอประชุม
พอขุนรามคําแหง
มหาราช ม.ร.

๒๑ พ.ค. ๖๓

อาคารเบกพล
ม.ร.

๑ ก.ค. ๖๓

อาคารศรีศรัทธา
ม.ร.

๒๓ ก.ค. ๖๓

อาคารสถาบัน
คอมพิวเตอร
ม.ร.

๕-๗
ส.ค. ๖๓

อาคารศรีศรัทธา
ม.ร.

๑๐ ส.ค. ๖๓

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

ชื่อ-สกุล
นายธนิก ทวีวาร

ผศ. ดร. ฐิติรัตน ภูกาญจน
ผศ. วรัตธนันท รักษวิเชียร
อ. ดร. แกวกัลยา อภัยบัณฑิตกุล
อ. รัตนฐาภัทร อารยสมโพธิ์
อ. สุกัญญา นิมิตวิไล
อ. ไหมแพร สังขพันธานนท
อ. ปราณีรัตน ปานประณีต
ผศ. ดร. จินดา ศรีรัตนสมบุญ
ผศ. ดร. สมภักดิ์ จันทรสุกรี
ผศ. จิณหนิภา ทาสุคนธ
ผศ. พุทธพล มงคลวรวรรณ
อ. ปฐม ตาคะนานันท
อ. ชิดชนก วันฤกษ
อ. เบญจบรรพต โพธิ์เกตุ
ผศ. วรัตธนันท รักษวิเชียร
ผศ. ดร. ฐิติรัตน ภูกาญจน
อ. ไหมแพร สังขพันธานนท
อ. ปราณีรัตน ปานประณีต
อ. สิริศิระ โชคทวีกิจ
นายธนิก ทวีวาร
อ. ชิดชนก วันฤกษ
อ. เบญจบรรพต โพธิ์เกตุ

กิจกรรม/ประชุมวิชาการ/
สัมมนา
โครงการฝกอบรม หลักสูตร
“การใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและอินเทอรเน็ต
อยางปลอดภัย”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ เรื่อง “การจัดการ
เรียนการสอนออนไลน
แบบจัดเต็ม”

สถานที่

ระยะเวลา

อาคารสถาบัน
คอมพิวเตอร
ม.ร.

๑๐ ส.ค. ๖๓

หองฝกปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
อาคารเวียงคํา
ม.ร.

๑๘ ส.ค. ๖๓

โครงการฝกอบรม หลักสูตร
“การฝกอบรมจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย”

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
อาคารสุโขทัย
ม.ร.

๒๖ - ๒๘
ส.ค. ๖๓

โครงการฝกอบรมหลักสูตร
“การใชงานเว็บไซตสาํ เร็จรูป
(Joomla) ระดับกลาง”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การสืบคนฐานขอมูล
ออนไลนเพื่อการวิจัย”

อาคารสถาบัน
คอมพิวเตอร
ม.ร.
สํานักหอสมุดกลาง
ม.ร.

๒๖ - ๒๘
ส.ค. ๖๓
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๒๓ ก.ย. ๖๓

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

ชื่อ-สกุล
อ. ดร. แกวกัลยา อภัยบัณฑิตกุล
อ. ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์
อ. ปฐม ตาคะนานันท
อ. พิมลอร ตันหัน
อ. อัญชลา โภชนสมบูรณ
อ. ภคพล เสนขาว
อ. ดิศราพร วิทยานนท
อ. ศิริงาม แผลงชีพ
อ. กิตติศักดิ์ โถวสมบัติ
ผศ. นภสมน นิจรันดร

กิจกรรม/ประชุมวิชาการ/
สัมมนา
ประชุมเสวนาเครือขายงาน
ดานนโยบายและแผน
และการคลัง
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สถานที่
อาคารหอประชุม
พอขุนรามคําแหง
มหาราช ม.ร.

ระยะเวลา
๓๐ ก.ย. ๖๓

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
ชื่อ-สกุล
อ. ดร. ชลพัชร เต็มสงสัย
อ. ภกุล หทัยรัตนกุล
ผศ. ปรีดา เมธีภาคยางกูร
ผศ. ดุสิตา ปริญญาพล
อ. พรทิพย วาคาบายาชิ
อ. อิสรีย เพิ่มทันจิตต

ผศ. นภสมน นิจรันดร
น.ส. มิ่งขวัญ เสืองามเอี่ยม
รศ. ดร. สายวรุณ สุนทโรทก
ผศ. ดร. สุภัทรา บุญปญญโรจน

ผศ. วรัตธนันท รักษวิเชียร
ผศ. ทิพอุษา ศรีเพริศ
อ. สุกัญญา นิมติ วิไล
อ. ปรานีรัตน ปานประณีต
อ. สุริยงค ลิ้มสังกาศ

กิจกรรม/ประชุมวิชาการ/
สัมมนา
โครงการจัดการความรู เรื่อง
“แนวทางการเขียนตํารา
ในสาขาวิชาภาษาจีน”
โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หัวขอ “จากเฮเซ
สู เรวะ”
โครงการฝกอบรมการเปน
ผูปฏิบัติการในการสอบ
ที่ไดรับการรับรองจาก
สถานทูตฝรั่งเศส
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
(Routine to Happiness :
R๒H) ขั้นสูง
โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เรื่อง “ครูและ
พิธีกรรมไหวครูในวัฒนธรรม
ไทย ศึกษาเพื่อสืบสานและ
สรางสรรคอยางมีคุณคา”
โครงการสัมมนาในหัวขอ
“องคความรูเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรูที่สถาบันการศึกษา
ตองกาวนําภาคธุรกิจ”
โครงการสัมมนา เรือ่ ง
“English Medium
Instruction and the
Globalization: Implications
for Language Teaching”

(33)

สถานที่

ระยะเวลา

ม. ธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต

๕ พ.ย. ๖๒

ม. ธรรมศาสตร
ทาพระจันทร

๑๔ - ๑๕
พ.ย. ๖๒

สถานทูตฝรั่งเศส
แหงประเทศไทย

๑๖ - ๑๗
พ.ย. ๖๒

โรงแรมเดอะ
แกรนด โฟรวิงส
คอนเวนชัน่ กทม.
โรงแรมเดอะ
เวสทิน แกรนด
สุขุมวิท กทม.

๑๘ พ.ย. ๖๒

หอประชุม
ปญญาภิวฒ
ั น

๒๕ พ.ย. ๖๒

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

๑๓ ธ.ค. ๖๒

๒๒ พ.ย. ๖๒

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

ชื่อ-สกุล
รศ. วิโรจ นาคชาตรี
รศ. ดร. สายวรุณ สุนทโรทก
ผศ. เดมีย ระเบียบโลก
อ. สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์
ผศ. ภัสธิดา บุญชวลิต
ผศ. ดร. สุภัทรา บุญปญญโรจน
อ. สิริศิระ โชคทวีกิจ
อ. พิมลอร ตันหัน

ผศ. ดร. สรตี ปรีชาปญญากุล
ผศ. ดุสิตา ปริญญาพล
อ. พรทิพย วาคาบายาชิ
อ. สุกัญญา นิมิตวิไล
อ. ไหมแพร สังขพันธานนท
รศ. ดร. ประภาส พาวินันท
รศ. ดร. สายวรุณ สุนทโรทก
น.ส. ประพิศ เทพเฉลิม
น.ส. วรรณวิสาข พลขยัน
รศ. ดร. สวางวัน ไตรเจริญวิวฒ
 น
ผศ. ดร. ไพรริน สิมมา
Dr. Cristina González Velasco
Ms. Estelicia Olmo López
Ms. Josefa Estefanía HueteMedina
ผศ. อัญชลา โภชนสมบูรณ

กิจกรรม/ประชุมวิชาการ/
สัมมนา
โครงการประชุมวิชาการ
และนําเสนอบทความ หัวขอ
“บทบาทภาษาและ
วัฒนธรรมไทยในเวทีโลก”

สถานที่

ระยะเวลา

ม. เกษตรศาสตร

๑๙ ธ.ค. ๖๒

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง
“บทบาทของหองสมุด
อุดมศึกษาในการจัดการ
ขอมูลวิจัย”
โครงการเสวนาเรื่อง
“เคล็ด (ไม) ลับ การตีพิมพ
ในวารสารวิชาการฐาน
SCOPUS”

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

๒๐ ธ.ค. ๖๒

ม. ธรรมศาสตร
ทาพระจันทร

๘ ม.ค. ๖๓

โครงการประชุมวิชาการ
เครือขายการพัฒนาคุณภาพ
วารสาร วิชาการไทย
ครั้งที่ ๑๓
โครงการประชุมวิชาการ
นานาชาติ หัวขอ “ภาษาสเปน
ในฐานะภาษาตางประเทศ”

อาคารชาเลนเจอร ๒ ๑๐ ม.ค. ๖๓
อิมแพคเมืองทองธานี
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงแรมมิราเคิล
เรื่อง “การเตรียมทักษะและ แกรนด คอนเวนชั่น
ความพรอมสําหรับผูตรวจ
ประเมินคุณภาพคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย”
(NECAST Surveyor)
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๑๗ - ๑๘
ม.ค. ๖๓

๒๑ - ๒๒
ม.ค. ๖๓

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

ชื่อ-สกุล
ผศ. ดร. ฐิติรัตน ภูกาญจน
อ. รัตนฐาภัทร อารยสมโพธิ์
อ. ดร. แกวกัลยา อภัยบัณฑิตกุล
ผศ. อัญชลา โภชนสมบูรณ

ผศ. ดร. กิติยวดี ชาญประโคน
อ. ดร. นันทพร พุมมณี
ผศ. สิริกมล สิริสัมพันธ
อ. ดร. ศรีวราห ผาสุขดี
ผศ. ดร. กิติยวดี ชาญประโคน

อ. ฐิตินันท ผิวนิล
ผศ. ปรีดา เมธีภาคยางกูร
อ. สิริศิระ โชคทวีกิจ
ผศ. ดร. สรตี ปรีชาปญญากุล
รศ. ดร. อุดมพร ชั้นไพบูลย

กิจกรรม/ประชุมวิชาการ/
สัมมนา
โครงการประชุมทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ เรื่อง
“Harmony in Diversity:
ELT in Transcultural
Society”
โครงการประชุมเวที TSRIASEAN Research Forum
เรื่อง“รายงานความกาวหนา
งานวิจยั Transition to
Democracy in Asia”
โครงการประชุมวิชาการ
พิพิธภัณฑและมรดกวัฒนธรรม
ครั้งที่ ๑ (Museum &
Heritage ๒๐๒๐)
โครงการ LARin Talk Series
and Workshops เรื่อง
“ภาษาศาสตรปริชานกับ
งานวิจยั ภาษา”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การจัดการเรียน
การสอนประวัติศาสตร :
ประวัติศาสตรศิลปะ”
การประชุมเพื่อนําเสนอ
ผลงานวิจัยสูผูใชนโยบาย
โครงการเสวนาประสา(น)ศิลป
หัวขอ “งานวิจัยดานศิลป
ศาสตรกับการรับใชสังคม”
เขารวมประชุม และรวม
แถลงขาววรรณกรรมซีไรต
ประจําป ๒๕๖๒
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ”
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สถานที่

ระยะเวลา

โรงแรม The
Ambassador
กทม.

๓๐ ม.ค.๑ ก.พ. ๖๓

อาคารเอสเอ็ม
ทาวเวอร
สนามเปา

๔ ก.พ. ๖๓

พิพิธภัณฑ
ธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ

๒๑ ก.พ. ๖๓

ม. ธรรมศาสตร
ทาพระจันทร

๒๔ ก.พ. ๖๓

ม. ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๒๘ ก.พ. ๖๓

โรงแรมปทุมวัน
ปริ๊นเซส
ม. ธรรมศาสตร
ทาพระจันทร

๑๐ มี.ค. ๖๓

โรงแรมแมนดาริน
โอเรียนเตล กทม.

๑๖ มี.ค. ๖๓

สํานักงานวิจัย
แหงชาติ

๒๕ - ๒๗
มี.ค. ๖๓

๑๓ มี.ค. ๖๓

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

ชื่อ-สกุล
อ. ฐิตินันท ผิวนิล

อ. ดร. นันทพร พุมมณี

อ. สิริศิระ โชคทวีกิจ

ผศ. ดร. สหะโรจน กิตติมหาเจริญ
อ. สุกัญญา นิมิตวิไล

ผศ. วรัตธนันท รักษวิเชียร
ผศ. ดร. ฐิติรัตน ภูกาญจน
อ. วรรณนิภา วงศปญญา
อ. สุกัญญา นิมิตวิไล
อ. ปราณีรัตน ปานประณีต
อ. สุริยงค ลิ้มสังกาศ
อ. ธนโชติ เกียรติณภัทร

กิจกรรม/ประชุมวิชาการ/
สัมมนา
โครงการอบรมหลักสูตรดาน
สถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวขอ“การนําเสนอขอมูลใน
รูปแบบ Infographics รุน ๘”
โครงการอบรมวิชาการ
และทักษะปฏิบัติการดาน
พิพิธภัณฑ หลักสูตร “การทํา
เรื่องเลาในงานพิพธิ ภัณฑ
Creative Storytelling in
Museum”
โครงการประชุมระดับ
นานาชาติดา นความกาวหนา
ของพัฒนบริหารศาสตร
ครั้งที่ ๙ ประจําป ๒๕๖๓
(ICADA ๒๐๒๐)
โครงการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร : ศิลป
ศาสตรวิชาการ ครั้งที่ ๑
ประจําป ๒๕๖๓
โครงการสัมมนาทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ หัวขอ
“Doing Research in
Applied Linguistic ๔
(DRAL ๔)”
งานแถลงขาวเปดตัวหนังสือ
“กากีคํากลอน และลิลิต
กากี” และการเสวนาทาง
วิชาการเรื่อง “บทมโหรีเรื่อง
กากีของเจาพระยาพระคลัง
(หน)”

(36)

สถานที่

ระยะเวลา

สํานักงานสถิติ
แหงชาติ

๒๒ - ๒๔
เม.ย. ๖๓

มิวเซียมสยาม

๖-๘
ส.ค. ๖๓

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร

๒๐ - ๒๑
ส.ค. ๖๓

ม. แมโจ

๔ ก.ย. ๖๓

ม. เทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

๔-๕
ก.ย. ๖๓

หอสมุดแหงชาติ

๙ ก.ย. ๖๓

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

ชื่อ-สกุล
รศ. ดร. สวางวัน ไตรเจริญวิวฒ
 น
Dr. Cristina González Velasco
Ms. Estelicia Olmo López
Ms. Josefa Estefanía HueteMedina
อ. อรรถพล ปะมะโข

กิจกรรม/ประชุมวิชาการ/
สัมมนา

สถานที่

ระยะเวลา

งานฉลอง ๑๕๐ ป
ความสัมพันธทางการทูต
ไทย-สเปน

กระทรวงการตางประเทศ

๑๐ ก.ย. ๖๓

โครงการ “สุนทรียสหสื่อ :
ความสัมพันธระหวางสื่อ
ในบริบทขามวัฒนธรรม”

ม. เกษตรศาสตร

๑๙ ก.ย. ๖๓

(37)

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

วิทยากรบรรยาย/กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ
ชื่อ-สกุล

หัวขอเรื่อง/สาขาวิชา

อ. ดร. พัชรินทร
ชัยวรรณ

วิทยากรบรรยายโครงการอบรม
ภาษาเยอรมันรุน ๒/๒๕๖๒
ม. ธรรมศาสตร

ผศ. ดร. จินดา
ศรีรัตนสมบุญ

วิทยากรบรรยายโครงการอบรม
ภาษาเยอรมันรุน ๒/๒๕๖๒
ม. ธรรมศาสตร

อ. ลาวินี
ปุรณะสกุล

วิทยากรบรรยายโครงการอบรม
ภาษาเยอรมันรุน ๒/๒๕๖๒
ม. ธรรมศาสตร
วิทยากรในกิจกรรม
“วรรณวิจารณ” มหกรรมหนังสือ
ระดับชาติ
อาจารยพิเศษบรรยายหัวขอ
“วรรณคดี วรรณกรรมภาษาไทย
สําหรับครูประถมศึกษา”
วิทยากรบรรยายพิเศษนอก
สถานที่ วิชา ๓๕๕ ๑๑๘-๕๙
ภาษาเขมรพื้นฐาน ม. ศิลปากร
วิทยากรบรรยายโครงการอบรม
ภาษาเยอรมันรุน ๒/๒๕๖๒
ม. ธรรมศาสตร

ผศ. ดร. สรตี
ปรีชาปญญากุล
ผศ. ดร. สรตี
ปรีชาปญญากุล
อ. ธนโชติ
เกียรติณภัทร
ผศ. ดร. อัญชลี
โตพึ่งพงศ
อ. อรรถพล
ปะมะโข

สถานที่

ระยะเวลา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๒, ๒๙ ก.ย.,
ทาพระจันทร
๖, ๑๓ ต.ค.,
๑๗, ๒๔ พ.ย.
และ ๑ ธ.ค.
๖๒
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๒ ก.ย.,
ทาพระจันทร
๒๐, ๒๗ ต.ค.
และ ๓, ๑๑
พ.ย. ๖๒
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๙ ก.ย. และ
ทาพระจันทร
๖ ต.ค. ๖๒
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

๙ ต.ค. ๖๒

มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม

๑๕ ต.ค. ๖๒

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ๒๕ ต.ค. ๖๒
พระนคร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๗ ต.ค.,
ทาพระจันทร
๓, ๑๐, ๑๗,
๒๔ พ.ย. และ
๑ ธ.ค. ๖๒
วิทยากรบรรยายหัวขอ “Playing จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๑๓ พ.ย. ๖๒
Her story: Meaning-Making
through Playful Crime Story”

(38)

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

ชื่อ-สกุล

ผศ. ปรีดา
เมธีภาคยางกูล
อ. พรทิพย
วาคาบายาชิ
ผศ. ดุสิตา
ปริญญาพล
รศ. ดร. ประภาวดี
กุศลรอด

อ. อรรถพล
ปะมะโข

หัวขอเรื่อง/สาขาวิชา

ระยะเวลา

กรรมการตัดสินการแขงขัน
ภาษาญี่ปุนเพชรยอดมงกุฏ
ครั้งที่ ๑๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร

วิทยากรในโครงการคัดเลือก
และเตรียมความพรอมนักศึกษา
เพื่อประกวดสุนทรพจนอุดมศึกษา
เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ ประจําป ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๑๗, ๒๔ พ.ย.
ทาพระจันทร
และ
๑ ธ.ค. ๖๒

วิทยากรบรรยายหัวขอ
“วรรณกรรมดิจิทัล”

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๑ พ.ย. ๖๒
และ
๒๘ พ.ย. ๖๒
โรงแรมตวันนา
๒๒ พ.ย. ๖๒
ถนนสุรวงศ

อ. ฐิตินันทน
ผิวนิล

พิธีกรผูดําเนินรายการในการ
ประชุมวิชาการประชากรศาสตร
แหงชาติ ๒๕๖๒
อ. ดร. ปราการ
วิทยากรโครงการสัมมนาระดับ
กลิ่นฟุง
บัณฑิตศึกษา ในหัวขอ “แนวคิด
วาดวยอํานาจและความรับผิดชอบ
หลังการปฏิวัติ ๒๔๗๕”
ผศ. ดร. รุงภัสสรณ อาจารยพิเศษวิชา “การอานและ
ศรัทธาธนพัฒน
การฟง” และวิชา “องคประกอบ
และขั้นตอนของการเขียน”
ผศ. ดร. สหะโรจน
กิตติมหาเจริญ

สถานที่

กรรมการตัดสินการแขงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙
ปการศึกษา ๒๕๖๒

(39)

๑๖ พ.ย. ๖๒

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๒ พ.ย. ๖๒
ทาพระจันทร
โรงเรียนนายทหาร
ชั้นผูบังคับฝูง
กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม
ในพระบรมราชูปถัมภ

๒๕ พ.ย. ๖๒

๗ ธ.ค. ๖๒

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

ชื่อ-สกุล

หัวขอเรื่อง/สาขาวิชา

ผศ. ดร. ธีระนันท
วิชัยดิษฐ
รศ. ดร. ประภาส
พาวินันท

อาจารยพิเศษสอนเสริมวิชา
“ไทยศึกษา”
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การอางอิงและการเขียน
บรรณานุกรมรูปแบบ APA :
สําหรับผลงานวิชาการ/วิชาชีพ”
วิทยากรการในประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา”
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒
อาจารยพิเศษรายวิชา LG๓๕๙
Cross-Cultural
Communication
วิทยากรอบรมในหัวขอ
“การอางอิงและการเขียน
บรรณานุกรมรูปแบบ APA :
สําหรับผลงานวิชาการ/วิชาชีพ
เพื่อตําแหนงที่สูงขึ้น”
วิทยากรบรรยายในโครงการอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะความรู
ภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
วิทยากรบรรยายโครงการอบรม
ภาษาเยอรมันรุน ๑/๒๕๖๓
ม. ธรรมศาสตร

รศ. ดร. ประภาส
พาวินันท
อ. วรรณนิภา
วงคปญญา

รศ. ดร. ประภาส
พาวินันท

รศ. ดร. ประภาส
พาวินันท

อ. ดร. พัชรินทร
ชัยวรรณ
PD Dr. Salifou
Traore
ผศ. ดร. จินดา
ศรีรัตนสมบุญ

(40)

สถานที่

ระยะเวลา
๑๔ ธ.ค. ๖๒

โรงเรียนนารีนุกูล
จังหวัดอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

๑๙ - ๒๐
ธ.ค. ๖๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๑๒ - ๑๓
ม.ค. ๖๓

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๑๓ ม.ค. ศูนยรังสิต
๑๐ พ.ค. ๖๓
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

๒๖ ม.ค. ๖๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

๒๙ ม.ค. ๖๓

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒ ก.พ. ทาพระจันทร
๑๗ พ.ค.

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

ชื่อ-สกุล

หัวขอเรื่อง/สาขาวิชา

รศ. ดร. สายวรุณ
สุนทโรทก

อาจารยพิเศษ วิชา ๔๖๕ ๓๒๖
การวิจารณวรรณกรรมไทย
(ครั้งที่ ๑) และ วิชา ๔๖๕ ๔๓๐
อิทธิพลวรรณกรรมตาง ประเทศ
ที่มีผลตอวรรณกรรมไทย
(ครั้งที่ ๒) ม. ศิลปากร
ผศ. ดร. สหะโรจน วิทยากรบรรยาย หัวขอ
กิตติมหาเจริญ
“การวิเคราะหเชิงเนื้อหา
Content Analysis”
ผศ. ดร. โอฬาร
พิธีกรเปดนิทรรศการและเขารวม
พฤติศรัณยนนท กิจกรรมเสวนา “ดอนกิโฆเต
แหงลามันซา”
รศ. ดร. สวางวัน พิธีกรกิจกรรมเสวนา
ไตรเจริญวิวัฒน
“ดอนกิโฆเตแหงลามันซา”
อ. ธนโชติ
วิทยากรบรรยายพิเศษนอก
เกียรติณภัทร
สถานที่ วิชา ๓๕๕ ๑๑๘
ภาษาเขมรพื้นฐาน ม. ศิลปากร
อ. ธนโชติ
วิทยากรบรรยาย เรื่อง
เกียรติณภัทร
“สายสัมพันธสุโขทัย-นาน
จากจารึก”
ผศ. พรทิพย
กรรมการจัดทําและดําเนินงาน
วนรัฐิกาล
จัดทําพจนานุกรมภาษาถิ่นไทย
ภาคใต
อ. ดร. พัชรินทร วิทยากรและกรรมการตัดสิน
ชัยวรรณ
การแขงขันภาษาเยอรมันโอลิมปก
วิชาการระดับประเทศ เพื่อ
คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย
อ. อรรถพล
อาจารยพิเศษรายวิชา ท. ๖๖๖
ปะมะโข
วรรณกรรมไทยกับวัฒนธรรม
ประชานิยม หัวขอ“วรรณกรรม
ดิจิทัล”
(41)

สถานที่

ระยะเวลา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

๑๑ ก.พ. และ
๑๘ ก.พ. ๖๓

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

๑๓ ก.พ. ๖๓

หอสมุดแหงชาติ

๒๐ ก.พ. ๖๓

หอสมุดแหงชาติ

๒๐ ก.พ. ๖๓

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ๒๒ ก.พ. ๖๓
พระนคร
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ๒๘ ก.พ. ๖๓
รามคําแหง จังหวัดสุโขทัย
สํานักงาน
ราชบัณฑิตยสภา

ตั้งแต มี.ค.
๖๓

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา

๙ - ๒๐
มี.ค ๖๓

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๑๖ มี.ค. ๖๓
ทาพระจันทร

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

ชื่อ-สกุล

อ. ฐิตินันทน
ผิวนิล
Mrs. Thuza
Nwe
รศ. เอมอร
ดิสปญญา

หัวขอเรื่อง/สาขาวิชา

สถานที่

อนุกรรมการประเมินผล
“โครงการประเมินผลสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๒
พ.ศ. ๒๕๖๒”
วิทยากรรายการสอนภาษาพมา
ชุด สนทนาภาษาพมา
ของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา
กศน.
วิทยากรรายการสอน
ภาษาอังกฤษ ของศูนยเทคโนโลยี
ทางการศึกษา กศน.
อาจารยพิเศษวิชา มาเลเซียรวม
สมัย รหัสวิชา ๐๑๔๗๐๓๘๔

ระยะเวลา

มหาวิทยาลัยบูรพา

ตั้งแตวันที่
๑ ก.ค. ๖๒ ๓๑ มี.ค. ๖๓

สถานีวิทยุศึกษา
F.M. ๙๒MHz

ประจํา
ปการศึกษา
๒๕๖๓

ประจํา
ปการศึกษา
๒๕๖๓
อ. ประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจํา
เย็นประสิทธิ์
ปการศึกษา
๒๕๖๓
ผศ. ดร. รุงภัสสรณ อาจารยพิเศษวิชา VGE๑๐๒ การ มหาวิทยาลัยราชภัฏมิ.ย. - ต.ค.
ศรัทธาธนพัฒน
ใชภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณ วไลยลงกรณ
๖๓
เพื่อการสื่อสาร
ภาค ๑/๒๕๖๓ ม. ราชภัฏวไลยลงกรณ
Mrs. Thuza
วิทยากรบรรยายหัวขอ
ศาลอาญา
๑๒ มิ.ย. ๖๓
Nwe
“ภาษาพมากฏหมายที่สําคัญ
ถนนรัชดาภิเษก
กับการลาม”
อ. ธนโชติ
อาจารยพิเศษวิชา ๓๕๐ ๒๓๑
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ก.ค. - ต.ค.
เกียรติณภัทร
ประวัติศาสตรกับวรรณกรรม
๖๓
ทองถิ่น ม. ศิลปากร
ผศ. ดร. ธีระนันท อาจารยพิเศษวิชา ศิลปะและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ก.ค. - พ.ย.
วิชัยดิษฐ
โบราณคดีในเอเชียตะวันออก
๖๓
เฉียงใต ปการศึกษา ๒๕๖๓
ม. เกษตรศาสตร

(42)

สถานีวิทยุศึกษา
F.M. ๙๒ MHz

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

ชื่อ-สกุล

ผศ. ดร. สรตี
ปรีชาปญญากุล

หัวขอเรื่อง/สาขาวิชา

สถานที่

กรรมการประกวดเรื่องสั้น
“มารยาทไทย และมารยาท
ในสังคม” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ผศ. ดร. รุงโรจน
ภิรมยอนุกูล

วิทยากรโครงการอบรมครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อสรางเครือขายในการรวม
ดูแลรักษาอนุรักษมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมและการสราง
องคความรูในการเขาใช
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
รศ. ดร. ประภาส วิทยากรโครงการอบรม
พาวินันท
จริยธรรมงานวิจัย ในหัวขอ
“จรรยาบรรณงานวิจัยและ
จริยธรรมงานวิจัยในมนุษย”
อ. ฐิตินันทน
วิทยากรโครงการ “พัฒนา
ผิวนิล
ทักษะภาษาอังกฤษใหมีทักษะ
ที่พึงประสงคในศตวรรษที่ ๒๑
และคุณลักษณะ ๔ ประการ”
ผศ. ดร. จินดา กรรมการประเมินคุณภาพ
ศรีรัตนสมบุญ
หลักสูตร ประจําปการศึกษา
๒๕๖๒ ม. ธรรมศาสตร
อ. ภคพล
วิทยากรบรรยายในหัวขอ
เสนขาว
“เตรียมความพรอมดานทักษะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑
เพื่อการทํางาน”
อ. สิริชัย
อาจารยพิเศษวิชา ILA๑๖๐๕
โชคชัยสัมฤทธิ์
French ๑ วิทยาลัยดุสิตธานี
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ระยะเวลา

กรมสงเสริมวัฒนธรรม

๑๖ ก.ค. ๖๓

สํานักงานพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน

๑๖ - ๑๗
ก.ค. ๖๓

คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

๒๙ ก.ค. ๖๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

๓๑ ก.ค. ๖๓

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต

๓ ส.ค. ๖๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ๗ ส.ค. ๖๓

วิทยาลัยดุสิตธานี

๑๔ ส.ค.๔ ธ.ค. ๖๓

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

ชื่อ-สกุล

หัวขอเรื่อง/สาขาวิชา

สถานที่

อ. ฐิตินันทน
ผิวนิล

อนุกรรมการประเมินผล
“โครงการประเมินผลสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓
พ.ศ. ๒๕๖๓”

อ. กิตติศักดิ์
โถวสมบัติ
อ. ดร. รอยแกว
สิริอาชา

วิทยากรโครงการเสวนาหนังสือ มหาวิทยาลัยหาดใหญ
๒๔ ก.ย. ๖๓
เซเปยนส ประวัติยอมนุษยชาติ
วิทยากรบรรยายหัวขอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ๓๐ ก.ย. ๖๓
“ภาษาญี่ปุนกับภาษาศาสตร
ปริชาน”
วิทยากรบรรยายพิเศษรายวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร
๓๐ ก.ย. ๖๓
๓๕๐ ๓๓๕ ประวัติศาสตร
ทองถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในหัวขอ “คอมมิวนิสต
เทือกเขาภูพาน” ม. ศิลปากร

ผศ. พุทธพล
มงคลวรวรรณ
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มหาวิทยาลัยบูรพา

ระยะเวลา

ตั้งแตวันที่
๑ ก.ย. ๖๓ ๓๑ มี.ค. ๖๔

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

รวมภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเรื่อง “แนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ”
เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๖๒ ณ หองประชุมพดดวง

โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การนําพุทธธรรมมาใชในชีวิตประจําวัน” ภาค ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒
ระหวางวันที่ ๘ พ.ย ๖๒ ถึง ๓ ม.ค. ๖๓ ณ หอง ๖๐๒ อาคารสวรรคโลก

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารยดานการเรียนการสอน หัวขอ "การเขียนตําราเพื่อศึกษาดวยตนเอง"
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมพดดวง

โครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง “การสืบคนขอมูลทางวิชาการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล”
เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๒ ณ หอง HUB ๑๓๐๕

(45)

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการปจฉิมนิเทศ เรื่อง “เตรียมบัณฑิต สูสังคม” บรรยายในหัวขอ “เสนทางสูอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑”
เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๒ ณ หองประชุมพดดวง

โครงการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตร
เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๖๒ ณ หองประชุมพวงแสด

โครงการ “๑๒๐ ป ชาตกาล Antoine de Saint Exupery ผูใหกําเนิดเจาชายนอย”
เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๒ ณ หองศักดิ์ ผาสุขนิรันด อาคารหอประชุมพอขุนรามคําแหงมหาราช

โครงการฝกอบรมผูสอนภาษาสเปน รุนที่ ๒
เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๒ ณ หองประชุมพดดวง

(46)

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการปจฉิมนิเทศ เรื่อง “เลือกงานตรงสไตล กด Like ใชเลย”
เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๒ ณ หองประชุมพวงแสด

โครงการภาษาตะวันตกสัมพันธ
เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๒ ณ หองประชุมพวงแสด

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารยดานการวิจัย เรื่อง “แหลงทุนเพื่อการวิจัยทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๒ ณ หองประชุมพดดวง

โครงการวัฒนธรรมบนสองฝงคลองแสนแสบ “สถาปตยกรรมสองฝงคลองแสนแสบ”
เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๓ ณ หองประชุมพวงแสด

(47)

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการใหความรูในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา เรื่อง “เคล็ด (ไม) ลับ ความกาวหนาในอาชีพ”
เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๓ ณ หองประชุมพวงแสด

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษา
หัวขอ "การพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา"
เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๓ ณ หองประชุมพวงแสด

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยและญี่ปุนกับมหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียว ครั้งที่ ๙
เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. และ ๑๗-๑๘ ก.พ. ๖๓ ณ หองประชุมพวงแสด

โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง การเสวนา “ศาสนาที่เปลี่ยนไปในโลกยุคใหมที่เปลี่ยนแปลง”
เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๓ ณ หองประชุมพดดวง

(48)

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการกิจกรรมวิชาการ เรื่อง “วันภาษาและวัฒนธรรมกรีกโลก”
เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๓ ณ หองประชุมพวงแสด

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการใชอินเทอรของผูสูงวัย
เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๓ ณ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดปราจีนบุรี

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ หัวขอ “เคล็ดลับการทําขอสอบ TOEIC สวนการฟง”
เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๓ ณ หองประชุมพวงแสด

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารยดานการเรียนการสอนเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรการเรียนออนไลน
เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๓ ณ หอง HUB ๑๓๐๔

(49)

รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๓ ณ หองประชุมพวงแสด

โครงการปฐมนิเทศอาจารยใหมคณะมนุษยศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๓ ณ หองประชุมพดดวง

โครงการบรรยายธรรม ครั้งที่ ๕
เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๓ ณ หองประชุมพวงแสด

โครงการแสงประทีปสองฉันทลักษณไทยเนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติประจําป ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค. ๖๓ ณ หองประชุมพวงแสด
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รายงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา

๑. รองศาสตราจารยวิโรจ นาคชาตรี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร
๒. ผูชวยศาสตราจารยนภสมน นิจรันดร
รองคณบดีฝายนโยบายและแผน

ผูจัดทํา

๑. นางกรรณิการ บูรศิริรักษ
รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร
๒. นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท
หัวหนางานนโยบายและแผน
๓. นางสาวกฤษณวรรณ วิงวอน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ
๔. นายธนิก ทวีวาร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ
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