
    

 
 

 
  

 
 

 
 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๖๔ 
  

 (1) 

สารคณบดี 
 
 รายงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อแสดงผลการดําเนินงานตามปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามแผนปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ เปนกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อน
ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 
 ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณบุคลากรทุกทานที่ไดรวมแรง รวมใจ และรวมมือกันดําเนินโครงการ
และกิจกรรมตาง ๆ ที่ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ จนบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว และ
หวังเปนอยางยิ่งวา บุคลากรทุกทานพรอมที่จะขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธที่ทาทายยิ่งขึ้น 
ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงในวงการอุดมศึกษาและของสังคมตอไป 
 

   
 

 (รองศาสตราจารยวิโรจ นาคชาตรี) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 
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 (2) 

คํานํา 
 
 รายงานประจําปฉบับนี้ เปนการรวบรวมขอมูล และการดําเนินการ ตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ในรอบ
ปงบประมาณ ๒๕๖๔ ของคณะมนุษยศาสตร ทั้งนี้ คณะผูจัดทําหวังวาจะเปนประโยชนตอการบริหาร และ
งานดานอื่น ๆ ในการใชเปนเอกสารอางอิง ตลอดจนเปนหลักฐานที่แสดงถึงผลงานของคณะฯ 
 คณะผูจัดทํา ขอขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดทํารายงานประจําปฉบับนี้ และหากมี
ขอบกพรองประการใด คณะผูจัดทําขอนอมรับขอเสนอแนะ เพ่ือแกไขปรับปรุงในโอกาสตอไป 
 
 
  คณะผูจัดทํา 
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 (3) 

สารบัญ 
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รายนามคณะผูบริหาร 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

รศ. วิโรจ นาคชาตร ี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

อ. สิริชัย โชคชัยสัมฤทธ์ิ 
รองคณบดฝีายบริหาร 

ผศ. ทิพอุษา ศรีเพริศ 
รองคณบดฝีายวิชาการและวิจยั 

ผศ. นภสมน นิจรันดร 
รองคณบดฝีายนโยบายและแผน 
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หัวหนาภาควิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ. วรัตธนันท รักษวิเชียร 
หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษฯ 

ผศ. ดร. สมชาย เซ็มม ี
หัวหนาภาควิชาภาษาไทยฯ 

อ. จีรพล เกตุจมุพล 
หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร 

 

 
  

รศ. ดร. ภีมศักดิ์ เองฉวน 
  หัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร 

อ. ดร. พัชรินทร ชัยวรรณ 
หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก 

ผศ. ไม สงวนสกุล 
หัวหนาภาควิชาปรัชญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รศ. ดร. อุดมพร ช้ันไพบูลย 
หัวหนาภาควิชาสังคมวิทยาฯ 

รศ. ดร. สายวรณุ สุนทโรทก 
ผูอํานวยการบณัฑติศึกษา 
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สํานักงานเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

นางกรรณิการ บูรศริิรักษ 
หัวหนางานบริการการศึกษา รักษาราชการแทน 
หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร 

 
  
  
 
 
 
 
 
 

นางสาวมิ่งขวัญ เสืองามเอี่ยม 
หัวหนางานบริหารและธรุการ 

นางสุกัญญา ชินกูล 
หัวหนางานคลังและพัสด ุ

นางกรรณิการ บูรศริิรักษ 
หัวหนางานบริการการศึกษา 

 
 
 
 
 
  
   
 

 
 

นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท 
หัวหนางานนโยบายและแผน 

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 เพื่อสรางความเขมแข็ง 
และยั่งยืน  
 ๔) สนับสนุนและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ๕) สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  
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ประเด็นยุทธศาสตร  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

เปาประสงคที่ ๑ ผูรับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเร็จการศึกษา
แลวมีงานทํา ตรงตามความตองการของผูใช สามารถสรางงาน 
ดวยตนเอง 

กลยุทธที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาบัณฑิตท่ีสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
กลยุทธที่ ๓ 

 
เปาประสงคที่ ๒ 

กลยุทธที่ ๑ 

พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและศิษยเกา และบูรณาการ 
เพื่ออาชีพ 
สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด สืบสานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม 
สงเสริมสนับสนุนใหตระหนักเห็นคุณคาศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
เปาประสงคที่ ๑ เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

อยางเสมอภาค 
กลยุทธที่ ๑ สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา 
กลยุทธที่ ๒ สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคม เพื่อสรางความเขมแข็งและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ งานวิจัย และงานสรางสรรค 
เปาประสงคที่ ๑ ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (เชิงสาธารณะ 

และเชิงเศรษฐกิจ) 
กลยุทธที่ ๑ สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งการวิจัยและงานสรางสรรค 
กลยุทธที่ ๒ 

 
เปาประสงคที่ ๒ 

 
กลยุทธที่ ๑ 

สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนําไปใชประโยชน (สรางองคความรู 
ถายทอดเทคโนโลยี) 
ผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสาร-
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
สงเสริมใหผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการไดรับการตีพิมพเผยแพร
ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล 
เปาประสงคที่ ๑ สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี 
กลยุทธที่ ๑ 
กลยุทธที่ ๒ 

 
กลยุทธที่ ๓ 

พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก ซื่อสัตย และภักดีตอองคกร 
สงเสริมใหมีการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของคณะฯ 
สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๖๔ 
  

 (9) 

 
หนาที่ความรับผิดชอบและการแบงสวนราชการ 
  หนาที่ความรับผิดชอบ 

คณะมนุษยศาสตร เปนสวนราชการมีฐานะเทียบเทากอง มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
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 หนวยพัสด ุ
 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 ๗ ภาควิชา ไดแก 
 ๒.๑ ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร 
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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
หมายเหตุ 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 

สํานักงานบัณฑิตศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร 

งานประกันคุณภาพการศึกษา*** 

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

งานนโยบายและแผน 

หนวยวิเคราะหแผน- 
และงบประมาณ 
หนวยวิจัยสถาบัน- 
และสารสนเทศ 
หนวยวิเทศสัมพันธ 

งานบริการการศึกษา 

หนวยทะเบียนและ- 
ประเมินผลการศึกษา 
หนวยกิจการนักศึกษา 
หนวยสงเสริมพัฒนา- 
ทางวิชาการ 
หนวยโสตทัศนศึกษา 

งานคลังและพัสดุ 

หนวยการเงินและบัญชี
หนวยพัสดุ 

งานบริหารและธุรการ 

หนวยสารบรรณ 
หนวยการเจาหนาที่ 
หนวยอาคารสถานที่- 
และยานพาหนะ 
หนวยผลิตเอกสาร 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร 

ภาควิชาปรัชญา 

ภาควิชาประวัติศาสตร 

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ภาควิชาภาษาตะวันตก 

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร 

ศูนยเกาหลีศึกษา** 

สํานักงานเลขานุการ ศูนยสงเสริมการแปล* 

มูลนิธิการศึกษาฯ 
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โครงสรางการบริหารราชการ 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานศูนยเกาหลีศึกษา 

หัวหนางาน 
นโยบายและแผน 

หัวหนาหนวยวิเคราะหแผน- 

และงบประมาณ 

หัวหนาหนวยวิจัยสถาบัน- 

และสารสนเทศ 

หัวหนาหนวยวิเทศสัมพันธ 

หัวหนางาน 
บริหารและธุรการ 

หัวหนาหนวยสารบรรณ 

หัวหนาหนวยการเจาหนาที่ 

หัวหนาหนวยอาคารสถานที่- 

และยานพาหนะ 

หัวหนาหนวยผลิตเอกสาร 

หัวหนางาน 
คลังและพัสดุ 

หัวหนาหนวยการเงิน- 

และบัญช ี

หัวหนาหนวยพัสดุ 

หัวหนางาน 
บริการการศึกษา 

หัวหนาหนวยทะเบียน- 

และประเมินผลการศึกษา 

หัวหนาหนวยกิจการนักศึกษา 

หัวหนาหนวยสงเสริมพัฒนา- 

ทางวิชาการ 

หัวหนาหนวยโสตทัศนศึกษา 

หัวหนางาน 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

หัวหนาหนวยแผนและ- 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หัวหนาหนวยประเมิน- 

คุณภาพการศึกษา 

หัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร 

หัวหนาภาควิชาปรัชญา 

หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร 

หัวหนาภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก 

หัวหนาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

คณะกรรมการประจําคณะ 

ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา รองคณบดี 

หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ 
ประธานศูนยสงเสริมการแปล 

ประธานมูลนิธิการศึกษาฯ 
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การจัดการศึกษา 
 
 คณะมนุษยศาสตรดําเนินการจัดการศึกษาโดยรับผิดชอบการเรียนการสอน ศึกษา คนควา วิจัย วิชา
ในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการเปดสอน
ระดับปริญญาตรีโครงการภาคพิเศษ โดยแยกออกเปนสาขาวิชาตาง ๆ ดังนี้ 
 
หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปดสอน 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
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 

๑. ไทยศึกษา 
๒. ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ 

โครงการพิเศษ  
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 
๑. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

โครงการพิเศษหลักสูตรวัฒนธรรมเพือ่การทองเที่ยว 
๑. สาขาวิชาวัฒนธรรมเพ่ือการทองเที่ยว 

 

รวม ๑๔ สาขาวิชา รวม ๒ สาขาวิชา 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๖๔ 
  

 (14) 

บุคลากร 
 

บุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ  

ภาควิชา/สาขา 
จํานวน 

รวม อาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย 

รอง
ศาสตราจารย 

ศาสตราจารย 

ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร ๑๐ ๕ ๒ - ๑๗ 
ภาษาไทยและภาษาตะวันออก ๑๗ ๑๘ ๒ - ๓๗ 
ประวัติศาสตร ๑๐ ๓ ๑ - ๑๔ 
บรรณารักษศาสตร ๒ ๒ ๒ - ๖ 
ภาษาตะวันตก ๑๘ ๙ ๓ ๑ ๓๑ 
ปรัชญา ๕ ๑ ๓ - ๙ 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ๔ ๒ ๑ - ๗ 
วัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว ๓ - - - ๓ 

รวม ๖๙ ๔๐ ๑๔ ๑ ๑๒๔ 
 

บุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

หนวยงาน 
ระดับการศึกษา 

รวม ต่ํากวา 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ผูอํานวยการกอง - - - - 
งานบริหารและธุรการ ๑๐ ๔ ๖ ๒๐ 
งานบริการการศึกษา - ๔ ๙ ๑๓ 
งานคลังและพัสดุ - ๕ ๔ ๙ 
งานนโยบายและแผน - ๑ ๓ ๔ 
งานประกันคุณภาพศึกษา - - ๓ ๓ 
สํานักงานบัณฑิตศึกษา - - ๒ ๒ 
เลขานุการภาควิชา - ๔ - ๔ 
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ - - - - 
โครงการพิเศษหลักสูตรวัฒนธรรม- 
เพื่อการทองเที่ยว 

- ๑ - ๑ 

รวม ๑๐ ๑๙ ๒๗ ๕๖ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
เปาประสงคที่ ๑ ผูรับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเร็จการศึกษาแลวมีงานทํา
ตรงตามความตองการของผูใช สามารถสรางงานดวยตนเอง 
กลยุทธที่ ๑  พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
 (๑)  การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
 

ระดับการศึกษา 
จํานวน
หลักสูตร 

สาขา 

ปริญญาตรี ๑๔ หลักสูตร ผานการประเมิน ๑๔ หลักสูตร 
  ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  ๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
  ๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
  ๔. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 
  ๕. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร 
  ๖. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร- 

    เพื่อการทองเที่ยว 
  ๗. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศและ- 

    บรรณารักษศาสตร 
  ๘. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
  ๙. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
  ๑๐. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย 
  ๑๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน 

  ๑๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
  ๑๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและ- 

      มานุษยวิทยา 
  ๑๔. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวัฒนธรรม- 

     เพื่อการทองเที่ยว 
รวม ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
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ระดับการศึกษา 
จํานวน
หลักสูตร 

สาขา 

ปริญญาโท ๒ หลักสูตร ผานการประเมิน ๒ หลักสูตร 
  ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน- 

    ในฐานะภาษาตางประเทศ 
  ๒. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา 

รวม ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 
(๒)  โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
จํานวนเงิน/ 
แหลงทุน 

๑ โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
ในฐานะภาษาตางประเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

สํานักงานบัณฑิตศึกษา ๑๘,๘๕๐.- บาท 
เงินทุนคณะฯ 

๒ โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

สํานักงานบัณฑิตศึกษา ๑๗,๗๕๐.- บาท 
เงินทุนคณะฯ 

รวม ๒ โครงการ 
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กลยุทธที่ ๒  พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 (๑)  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต 
         จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
  ระดับปริญญาตรี 
 
 

สาขาวิชา ผูสําเร็จการศึกษา 
ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ภาคปกติ  
๑. ภาษาอังกฤษ ๑๙๑ 
๒. ภาษาไทย ๙๐ 
๓. ประวัติศาสตร ๒๖ 
๔. ภาษาฝรั่งเศส ๓ 
๕. ภาษาเยอรมัน ๖ 
๖. ปรัชญา ๑ 
๗. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ๕๑ 
๘. สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร ๙ 
๙. ภาษาสเปน ๔ 
๑๐. ภาษารัสเซีย ๑ 
๑๑. ประวัติศาสตรเพือ่การทองเที่ยว ๖ 
๑๒. ภาษาจีน ๒๐ 
๑๓. ภาษาญี่ปุน ๒๗ 
ภาคพิเศษ  
๑. ภาษาอังกฤษ  ๑๔ 
๒. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  ๑ 
โครงการพิเศษ  
๑. วัฒนธรรมเพ่ือการทองเที่ยว  ๓๘ 

รวมทั้งสิ้น ๔๘๘ 
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  ระดับปริญญาโท 
 
 

สาขาวิชา ผูสําเร็จการศึกษา 
ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑. ไทยศึกษา ๕ 
๒. ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ ๔ 
๓. การแปล ๓ 

รวม ๑๒ 
 
 
 (๒)  โครงการสํารวจบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป  
 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของ   
ภายใน ๑ ป คิดเปนรอยละ ๘๒.๓๗ 
 

 (๓)  โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา อยูในระดับ ๔.๓๔ 
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กลยุทธที่ ๓  พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและศิษยเกา และบูรณาการเพื่ออาชีพ   
 (๑)  โครงการพัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษา 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วันที/่ 
ระยะเวลา 

สถานที ่ จํานวน/
ผูเขารวม 

๑ โครงการเสริมสรางทักษะรูเทาทันสื่อ
ในศตวรรษที่ ๒๑ เรื่อง “อานสื่อออก 
ตามสื่อทัน SEASON ๕” 

๒๙ ต.ค. ๖๓ หองประชุมพวงแสด 
คณะมนุษยศาสตร ม.ร. 

๙๓ คน 

๒ โครงการสองโลก SOC & ANT ๑๘ ธ.ค. ๖๓ หองประชุมพดดวง 
คณะมนุษยศาสตร ม.ร. 

๑๒ คน 

๓ โครงการ “สรรพวิทยา : การติดตาม
ความกาวหนาวิทยานิพนธ สารนิพนธ 
และการคนควาอิสระ” 

๑๙ ธ.ค. ๖๓ หองประชุมพดดวง
คณะมนุษยศาสตร ม.ร. 

๒๕ คน 

๔ โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๓  
เรื่อง “การปรับตัวของนักศึกษา  
วิถีใหมในสังคม New Normal 

๓ ม.ีค. ๖๔ หอง HUB ๑๓๐๔ 
คณะมนุษยศาสตร ม.ร. 

๔๐ คน 

๕ โครงการใหความรูในการประกอบ
อาชีพแกศิษยเกา เรื่อง “การทํางาน 
วิถีใหมในสังคม New Normal” 

๓ ม.ีค. ๖๔ หอง HUB ๑๓๐๔ 
คณะมนุษยศาสตร ม.ร. 

๔๐ คน 

๖ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การอานเขียนบทความปรัชญา 

๒๒-๒๓ ม.ีค.,  
๑-๒ เม.ย. ๖๔ 

หอง HUB ๑๓๐๔ 
คณะมนุษยศาสตร ม.ร. 

๒๐ คน 

๗ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู
เบื้องตน PASW ภาค ๒ ปการศึกษา 
๒๕๖๓ 

๘ เม.ย. ๖๔ หอง HUB ๑๓๐๔ 
คณะมนุษยศาสตร ม.ร. 

๒๘ คน 

๘ โครงการ “วันภาษาไทยแหงชาติ 
ประจําป ๒๕๖๔ : ภาษาสารคด”ี 
 

๒๙ ก.ค. ๖๔ หอง HUB ๑๓๐๔ 
คณะมนุษยศาสตร ม.ร. 

๒๐๒ คน 
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ลําดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วันที/่ 
ระยะเวลา 

สถานที ่ จํานวน/
ผูเขารวม 

๙ โครงการสัมมนาวิชาการปรัชญา  
เพื่อนําเสนอผลงานวิชาการดาน
ปรัชญาระดับปริญญาตรี 

๓๐ - ๓๑  
ส.ค. ๖๔ 

หอง HUB ๑๓๐๔ 
คณะมนุษยศาสตร ม.ร. 

๑๖ คน 

๑๐ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับ 
บัณฑิตศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑ ก.ย. ๖๔ หอง HUB ๑๕๐๑ 
คณะมนุษยศาสตร ม.ร. 

๒๒ คน 

รวม ๑๐ โครงการ 
 
เปาประสงคที่ ๒ สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด สืบสานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม 
กลยุทธที่ ๑  สงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 (๑)  โครงการบูรณาการดานศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับการเรียนการสอน 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วันที/่ 
ระยะเวลา 

สถานที ่ จํานวน/
ผูเขารวม 

๑ โครงการศิลปะบนหนากากผา ๒๑ ธ.ค. ๖๓ หองประชุมพวงแสด 
คณะมนุษยศาสตร ม.ร. 

๓๔ คน 

๒ โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การนํา
พุทธธรรมมาใชในชีวิตประจําวัน” 
ภาค ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๒ - ๒๕  
ธ.ค. ๖๓ 

อาคารสวรรคโลก 
ม.ร. 

๓๐ คน 

รวม ๒ โครงการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
เปาประสงคที่ ๑ เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 
กลยุทธที่ ๑  สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา 
 (๑)  โครงการประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาใหมทุกระดับการศึกษา 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วันที/่ 
ระยะเวลา 

สถานที ่ จํานวน/
ผูเขารวม 

๑ โครงการประชาสัมพันธรับสมัคร
นักศึกษาใหมคณะมนุษยศาสตร 

ก.ย.-ต.ค. ๖๔ ประชาสัมพันธ 
ผานทางเฟสบุค 
คณะมนุษยศาสตร 

ผูรับชม
๗,๓๐๘ 
คน 

รวม ๑ โครงการ 
 
กลยุทธที่ ๒  สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคม เพื่อสรางความเขมแข็งและยั่งยืน 

 (๑)  โครงการบริการวิชาการแกสังคมของหนวยงาน 
 

ลําดับที่ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

วันที/่
ระยะเวลา 

สถานที ่
จํานวน/
ผูเขารวม 

๑ โครงการฝกอบรมผูสอนภาษาสเปน 
รุนที่ ๓ 

๔ - ๒๕  
ม.ค. ๖๔ 

คณะมนุษยศาสตร ม.ร. ๒๐ คน 

๒ โครงการอบรมทักษะการแสวงหา
สารสนเทศสําหรับผูสูงอายุ 

๑๙ ก.ค. ๖๔ หองประชุมพดดวง 
คณะมนุษยศาสตร ม.ร. 

๗๐ คน 

๓ โครงการอบรม (ออนไลน) ภาษา
และวัฒนธรรมเมียนมาสําหรับ
บุคคลทั่วไป ระดับ ๑ รุนที่ ๑ 

๓ ก.ค. -  
๑ ส.ค. ๖๔ 

คณะมนุษยศาสตร ม.ร. ๕ คน 

รวม ๓ โครงการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ งานวิจัย และงานสรางสรรค 
เปาประสงคที่ ๑ ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 
กลยุทธที่ ๑  สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งการวิจัยและงานสรางสรรค 
    (๑)  โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของอาจารย 
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม วันที/่
ระยะเวลา 

สถานที ่
จํานวน/
ผูเขารวม 

๑ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารยดาน
การวิจัย เรื่อง “การเลือกหัวขอวิจัย 
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัย” 

๒๘ ม.ิย. ๖๔ หองประชุมพดดวง 
คณะมนุษยศาสตร 
ม.ร. 

๖๕ คน 

รวม ๑ โครงการ 
 
กลยุทธที่ ๒ สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนําไปใชประโยชน  

(สรางองคความรู และถายทอดเทคโนโลย)ี 
     (๑)  งานวิจัยเพื่อสรางองคความรู และถายทอดเทคโนโลย ี
 

ลําดับที่ ชื่องานวิจัย เจาของงานวิจัย 
จํานวนเงิน/ 
แหลงทุน 

๑ โครงการวิจัยเรื่อง “ขอผิดพลาด 
ในการเขียนเรียงความภาษามลายูของ
นักศึกษาวิชาภาษามลายูพื้นฐาน ๑ 
(MAL ๑๐๐๑) มหาวิทยาลัยรามคําแหง” 

อ. อิบรอฮิม มะลี ๕๙,๘๗๕.- บาท 
งบรายได ม.ร. 

๒ โครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบโครงสราง
ครอบครัวที่ตองการของประชากร 
เจเนอเรชันวายและซีในกรุงเทพมหานคร” 

อ. ฐิตินันทน ผิวนิล ๕๙,๘๗๕.- บาท 
งบรายได ม.ร. 

๓ โครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริการ 
สารสนเทศของหนวยงานสงเสริมการมี
งานทําสําหรับผูสูงอายุของภาครัฐ” 

ผศ. พรชิตา อุปถัมภ ๕๙,๘๗๕.- บาท 
งบรายได ม.ร. 

รวม ๓ โครงการ 
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เปาประสงคที่ ๒  ผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ 
 ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

กลยุทธที่ ๑  สงเสริมใหผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสาร- 
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 (๑)  ผลงานวิจัย 
 

ลําดับที่ ชื่องานวิจัย เจาของงานวิจัย 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

๑ รสวรรณคดีในบทละครเรื่อง 
ปรียทรรศิกา 

ผศ. ดร. รุงภัสสรณ 
ศรัทธาธนพัฒน 

ต.ค. ๖๓ - 
ก.ย. ๖๔ 

๒ Characterizing Developmental 
Trajectories in L1 Production of 
Bangkok Thai Tones 

อ. ปราณีรัตน ปานประณีต ต.ค. ๖๓ - 
ก.ย. ๖๔ 

๓ การศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมเจดีย
มอญ-พมา ในจังหวัดแพร 

อ. ดร. นันทพร พุมมณี ต.ค. ๖๓ - 
ก.ย. ๖๔ 

๔ Cohesion and scholarly text 
production. An investigation on the 
metacommunicative text link in 
master theses of the programme 
“German as a Foreign Language”  
of Ramkhamhaeng University 

PD Dr. Salifou Traoré ต.ค. ๖๓ - 
ก.ย. ๖๔ 

๕ Analysis of Translation Strategies 
Employed in the Thai Translation 
of the Romantic Comedy  
“The Proposal” 

Mr. Rick Whisenand 
รศ. ดร. อัจฉรา เพงพานิช 
 

ต.ค. ๖๓ - 
ก.ย. ๖๔ 

รวม ๕ ผลงานวิจัย 
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(๒)  บทความทางวิชาการ 
 

ลําดับที่ ชื่อบทความทางวิชาการ 
เจาของบทความ 

ทางวิชาการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

๑ ประโยค Passiv และรูปแบบประโยคอื่น
ที่มีนัย Passiv ในภาษาเยอรมัน Passiv 
und Passiv Paraphrase nim 
Deutschen 

ผศ. ดร. จินดา  
ศรีรัตนสมบุญ 

ต.ค. ๖๓ - 
ก.ย. ๖๔ 

๒ Autobiography and exile. Memoria 
de la melancholia, by María Teresa 
León 

Miss  Josefa EstefanÍa 
Huete Medina 

ต.ค. ๖๓ - 
ก.ย. ๖๔ 

๓ Catharsis as a Dramatic Act Mr. Rick Whisenand ต.ค. ๖๓ - 
ก.ย. ๖๔ 

๔ เกมฝกฝนการออกเสียงในการเรียน 
การสอนภาษาเยอรมัน Pronunciation 
Games for Teaching German 
Language 

Miss  Le Thi Viet Ha ต.ค. ๖๓ - 
ก.ย. ๖๔ 

รวม ๔ บทความทางวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล 
เปาประสงคที่ ๑ สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
กลยุทธที่ ๑  พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก ซื่อสัตย และภักดีตอองคกร 

 (๑)  โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรใหมีสมรรถนะและทักษะสูงขึ้น 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วันที/่ 
ระยะเวลา 

สถานที ่ จํานวน/
ผูเขารวม 

๑ โครงการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทาง 
การปฏิบัติราชการของ 
คณะมนุษยศาสตร 

๑๖ ม.ีค. ๖๔ หองประชุมพวงแสด 
คณะมนุษยศาสตร ม.ร. 

๑๓๘ คน 

๒ โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย
ดานการเรียนการสอน เรื่อง  
“การพัฒนาทกัษะการผลิตสื่อ 
การเรียนการสอนออนไลน” 

๒๗ ก.ค. ๖๔ หอง HUB ๑๓๐๕ 
คณะมนุษยศาสตร ม.ร. 

๘๐ คน 

๓ โครงการสัมมนาบุคลากร เรื่อง 
“New Normal New Way of 
Work” 

๑ ก.ย. ๖๔ คณะมนุษยศาสตร ม.ร. ๑๐๕ คน 

รวม ๓ โครงการ 
 
กลยุทธที่ ๒  สงเสริมใหมีการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะฯ 
 (๑)  โครงการดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามกระบวนการบริหาร 
 ความเสี่ยง 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วันที/่ 
ระยะเวลา 

สถานที ่ จํานวน/
ผูเขารวม 

๑ โครงการฝกซอมแผนปองกันอัคคีภัย ๓๐ ก.ย. ๖๔ หอง HUB ๑๓๐๕ 
คณะมนุษยศาสตร ม.ร. 

๘๓ คน 

รวม ๑ โครงการ 
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กลยุทธที่  ๓  สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 (๑)  การประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ QA ระดับคณะและหนวยงานสนับสนุน 
         ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ QA ระดับคณะ อยูในระดับดี ๔.๒๘ 
 
 (๒)  โครงการพัฒนาศักยภาพดานการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วันที/่ 
ระยะเวลา 

สถานที ่ จํานวน/
ผูเขารวม 

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
เรื่อง การเขียนรายงานตัวบงชี้เพิ่มเติม
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

๒๕ ก.พ. ๖๔ หองประชุมพวงแสด 
คณะมนุษยศาสตร ม.ร. 

๗๖ คน 

รวม ๑ โครงการ 
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กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
 

ชื่อ-สกุล กิจกรรมพัฒนาบุคลากร สถานที ่ ระยะเวลา 
รศ. วิโรจ นาคชาตร ี
นางกรรณิการ บูรศิริรักษ 
นางสุกัญญา ชินกูล 
นางสังเวียน พาเฮือง 
น.ส. วชิรา ปยะตระภูมิ 
น.ส. กุลธิดา สํารองพันธ 

โครงการฝกอบรม เรื่อง 
“เทคนิคการบริหารพัสดุ  
การเก็บรักษาพัสดุ การเบิก 
จายพัสดุ การตรวจสอบพัสดุ
ประจําป และการจําหนาย 
พัสด ุอยางมีประสิทธิภาพ” 

อาคารหอประชุม 
พอขุนรามคําแหง
มหาราช 

๑๔ ต.ค. ๖๓ 

ผศ. วรัตธนันท รักษวิเชียร 
ผศ. ดร. ฐิติรัตน ภูกาญจน 
อ. ไหมแพร สังขพันธานนท 
อ. วรรณนิภา วงคปญญา 
อ. ปราณีรัตน ปานประณีต 
อ. สุกัญญา นิมิตวิไล 
อ. สุริยงค ลิ้มสังกาศ 
อ. ดร. แกวกัลยา อภัยบัณฑิตกุล 
ผศ. พรทิพย วนรัฐิกาล 
ผศ. ดร. ณัฐวรรณ ชั่งใจ 
รศ. ดร. สายวรุณ สุนทโรทก 
ผศ. พุทธพล มงคลวรวรรณ 
ผศ. ดร. กิติยวดี ชาญประโคน 
ผศ. ศุภรัตน ตี่คะกุล 
อ. ปฐม ตาคะนานันท 
อ. ดร. นันทพร พุมมณี 
อ. ธนกฤต ลออสุววณ 
อ. ดร. ปราการ กลิ่นฟุง 
อ. ดร. สุนันทา วงศจตุรภัทร 
อ. มณฑิชา เกตุนะ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง“ผลลัพธการเรียนรู 
ระดับหลักสูตรและผลลัพธ 
การเรียนรูระดับรายวิชา” 

คณะนิติศาสตร ๘ ธ.ค. ๖๓ 
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ชื่อ-สกุล กิจกรรมพัฒนาบุคลากร สถานที ่ ระยะเวลา 

รศ. ดร. สวางวัน ไตรเจริญวิวัฒน 
ผศ. ดร. ศศิ อินทโกสุม 
ผศ. ดร. โอฬาร พฤติศรัณยนนท 
รศ. ดร. ประภาวดี กุศลรอด 
ผศ. ดร. จินดา ศรีรัตนสมบุญ 
อ. ปาลิต มีชนะ 
ผศ. จิณหนิภา ทาสุคนธ 
อ. สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์ 
ผศ. ดร. ไพรริน สิมมา 
อ. ดร. พัชรินทร ชัยวรรณ 
ผศ. รัฐพร อมตวนิช 
อ. ตรีนุช พลางกูล 
อ. ชิดชนก วันฤกษ เด็มซาร 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง“ผลลัพธการเรียนรู 
ระดับหลักสูตรและผลลัพธ 
การเรียนรูระดับรายวิชา” 
(ตอ) 

คณะนิติศาสตร ๘ ธ.ค. ๖๓ 

นายธนัช ทวีวาร 
นายธนิก ทวีวาร 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการซอมดับเพลิง 
และฝกซอมอพยพหนีไฟ 

กองอาคารสถานที่ 
(รูปแบบออนไลน) 

๕ พ.ค. ๖๔  

นายเอนก ใจกุย 
นายสุรชัย ไพรินทร 

โครงการฝกอบรม 
การควบคุม ดูแล และการใช
งานระบบโทรศัพท  
IP Phone  ม.ร. 

กองอาคารสถานที่ 
(รูปแบบออนไลน) 

๑๔ ก.ย. ๖๔ 

นางปยนาฏ เจริญมิน 
น.ส. ปาริชาต ปอประสิทธิ์ 
น.ส. กุลธิดา สํารองพันธ 
น.ส. วาสนา ไชยวงศ 
นายธนิก ทวีวาร 
นายชนาธิป กะการดี 
นายไกรวิชญ ปะเมโท 

โครงการฝกอบรม ผูใชงาน 
ระบบโทรศัพท IP Phone  
ม.ร. 

กองอาคารสถานที่ 
(รูปแบบออนไลน) 

๑๖ ก.ย. ๖๔ 
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กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

ชื่อ-สกุล กิจกรรมพัฒนาบุคลากร สถานที ่ ระยะเวลา 
ผศ. ดร. สหะโรจน กิตติมหาเจริญ 
อ. สุกัญญา นิมิตวิไล 

โครงการอาศรมวิจัย
มนุษยศาสตร ครั้งที่ ๖  
(อบรมเชิงปฏิบัติการ) 

โรงแรมไอธารา  
รีสอรท แอนด สปา 
จ. เพชรบุรี 

๕ - ๘  
ต.ค. ๖๓  

ผศ. สิริศิระ โชคทวีกิจ การประชุมวิชาการระดับ 
ชาติ เรื่อง “บทบาท 
ในแวดวงสําคัญและวิถีแหง
การสรางสมดุลของภาษา 
ในประเทศกลุมอาเซียน” 

จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย 

๘ ต.ค. ๖๓ 

อ. สุวัสดี โภชนพันธุ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หัวขอ “แสงสวางในความมืด 
: จดหมายเหตุทางการแพทย
ของแพทยสมาคมแหง
ประเทศไทย” 

มหาวิทยาลัย-
นเรศวร 

๑๗ ต.ค. ๖๓ 

อ. ฐิตินันทน ผิวนิล การประชุมนานาชาติ
ประจําป มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ครั้งที่ ๑๐  
ในหัวขอ “Governing  
the Future” 

โรงแรมเลอบัว  
แอท สเตท  
ทาวเวอร กทม. 

๑๙ – ๒๐ 
ต.ค. ๖๓ 

นางกรรณิการ บูรศิริรักษ อบรม “หลักสูตร 
การบริหารงานอุดมศึกษา 
สายสนับสนุนระดับสูง  
(นบสส.) รุนที่ ๑๙” 

โรงแรมเซ็นจูรี่  
พารค กทม. และ
รูปแบบออนไลน 

๒ พ.ย. – 
๒๕ ธ.ค. ๖๓ 

ผศ. สิริศิระ โชคทวีกิจ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติดานมานุษยวิทยา
และสังคมวิทยาในหัวขอ 
“เพศที่สาม คือ อะไร หรือ 
ใคร ในสังคมไทย” 

มหาวิทยาลัย-
อุบลราชธานี 

๒๐ - ๒๑ 
พ.ย. ๖๓ 
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ชื่อ-สกุล กิจกรรมพัฒนาบุคลากร สถานที ่ ระยะเวลา 
ผศ. ดร. สหะโรจน กิตติมหาเจริญ การประชุมเพื่อนําเสนอ

ผลงานวิจัย หัวขอ  
“วิวิธวิจัย ไทยวิทรรศน” 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

๒๗ พ.ย. 
๖๓ 

อ. ฐิตินันทน ผิวนิล อบรมหลักสูตร “Creative 
Content & Storytelling”  
รุนที่ ๓ โดยกองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสรางสรรค 

อาคารไซเบอรเวิลด 
รัชดาภิเษก 

๗ - ๘  
ธ.ค. ๖๓ 

ผศ. ดร. สหะโรจน กิตติมหาเจริญ 
อ. สุกัญญา นิมิตวิไล 

โครงการอาศรมวิจัย
มนษุยศาสตร ครั้งที่ ๖  
(ปจฉิมนิเทศ) 

โรงแรมเอทัส กทม. 
(รวมฤด)ี 

๑๒ ธ.ค. ๖๓ 

รศ. ดร. ประภาส พาวินันท สัมมนาออนไลน หัวขอ 
“Application Protected 
with F5 Advance WAF 
and API Security” 

บริษัท เอ็กซคลูซีฟ 
เน็ทเวอรคส (ไทย) 
(รูปแบบออนไลน) 

๑๗ ธ.ค. ๖๓ 

ผศ. ดร. เบญจภัคค เจริญมหาวิทย 
ผศ. สิริศิระ โชคทวีกิจ 

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หัวขอ “ภาษา 
และวัฒนธรรมไทยในวิถี 
โลกสมัยใหม (Thai in the 
Modern World)” 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 
(รูปแบบออนไลน) 

๑๗ - ๑๘ 
ธ.ค. ๖๓ 

ผศ. ดร. พรชิตา อุปถัมภ 
ผศ. ศิริงาม แผลงชีพ 

โครงการประชุมสามัญ 
และประชุมวิชาการ
ประจําป ๒๕๖๓ ของ
สมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทยใน- 
พระราชูปถัมภ 

จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย 

๑๘ ธ.ค. ๖๓ 

อ. ดร. ภคพล เสนขาว การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “พะเยาวิจัย” 
ครั้งที่ ๑๐ หัวขอ “Impact 
Ranking University” 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
(รูปแบบออนไลน) 

๒๘ - ๒๙ 
ม.ค. ๖๔ 
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ชื่อ-สกุล กิจกรรมพัฒนาบุคลากร สถานที ่ ระยะเวลา 
ผศ. สิริกมล สิริสัมพันธ 
อ. ดร. ชลพัชร เต็มสงสัย 

การบรรยายในหัวขอ  
“แนวทางการจัดการเรียน
การสอนวิชาลาม จีนไทย - 
ไทยจีน ใน
ระดับอุดมศึกษา” 

อาศรมสยาม- 
จีนวิทยา 
(รูปแบบออนไลน) 

๑๘ ก.พ. ๖๔ 

ผศ. ศุภรัตน ตี่คะกุล 
อ. ดร. นันทพร พุมมณี 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ออนไลน เรื่อง “พิพิธภัณฑ
เพื่อรองรับผูสูงวัย” 

สถาบันพิพิธภัณฑ
การเรียนรูแหงชาติ 
(รูปแบบออนไลน) 

๑๘ - ๑๙ 
ก.พ. ๖๔ 

อ. สุวัสดี โภชนพันธุ โครงการประชุมรายงาน
ความกาวหนาครั้งที่ ๑ 
หัวขอ“แสงสวางในความมืด: 
จดหมายเหตุทางการแพทย
ของแพทยสมาคมแหง
ประเทศไทย” 

มหาวิทยาลัย-
นเรศวร 
ณ โรงแรมฮิลตัน 
สุขุมวิท กทม. 

๖ ม.ีค. ๖๔ 

อ. ดร. สุนันทา วงศจตุรภัทร อบรมหลักสูตร Work 
Smart ดวยเทคโนโลยี 
Internet of Things (IoT) 

มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๗ - ๑๘ 
ม.ีค. ๖๔ 

น.ส. วชิรา ปยะตระภูมิ e-Learning หลักสูตร
มาตรฐานวิชาชีพดาน 
การจัดซื้อจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส 

กรมบัญชีกลาง 
(รูปแบบออนไลน) 

๒๕ ม.ีค. - 
๒๕ พ.ค. ๖๔ 

ผศ. ดร. เบญจภัคค เจริญมหาวิทย 
ผศ. สิริศิระ โชคทวีกิจ 

การประชุมวิชาการ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
หัวขอ “การคาดการณ
อนาคตนวัตกรรมเพ่ือ 
กลยุทธการพัฒนา 
อยางยั่งยืน” 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 
(รูปแบบออนไลน) 

๑ เม.ย. ๖๔ 
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ชื่อ-สกุล กิจกรรมพัฒนาบุคลากร สถานที ่ ระยะเวลา 
อ. ฐิตินันทน ผิวนิล การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ มหาวิทยาลัย-
มหาจุฬาลงกรณราช-
วิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒  
หัวขอ “สังคมไทย  
หลัง New Normal” 

มหาวิทยาลัย- 
มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

๓ เม.ย. ๖๔ 

รศ. เสาวภาคย วรลัคนากุล 
ผศ. ดร. นพธร ปจจัยคุณธรรม 
อ. ดร. ชลพัชร เต็มสงสัย 
อ. เยี่ยนเยี่ยน เจิ้ง 
Mr. Jia Qing 
Mrs. Meimin Xu 

การบรรยาย ในหัวขอ  
“ศิลปะจีนสมัยใหม 
และรวมสมัย ในระดับ 
อุดมศึกษา” 

อาศรมสยาม- 
จีนวิทยา 
(รูปแบบออนไลน) 

๒๒ เม.ย. ๖๔ 

ผศ. ดร. สรตี ปรชีาปญญากุล อบรมผูประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร  
ตามเกณฑ AUN-QA รุนที่ 
๖ ของที่ประชุมอธิการบดี 
แหงประเทศไทย 

ที่ประชุมอธิการบดี
แหงประเทศไทย 
(รูปแบบออนไลน) 

๕ - ๗ พ.ค. 
๖๔ 

ผศ. ดร. สรตี ปรชีาปญญากุล อบรมทบทวนผูประเมิน 
คุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ตามเกณฑ 
AUN-QA รุนที่ ๖ เพื่อขึ้น
ทะเบียนเปนผูประเมิน
คุณภาพภายใน 

ที่ประชุมอธิการบดี
แหงประเทศไทย 
(รูปแบบออนไลน) 

๒๓ ก.ค. ๖๔ 

ผศ. ปรีดา เมธีภาคยางกูร การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ม. มหิดล  
ครั้งที่ ๕ เรื่อง  
“ศิลปศาสตรในยุคดิจิทัล” 
 

โรงแรมเอส ดี อเวนิว 
ปนเกลา  

๒ ส.ค. ๖๔ 
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ชื่อ-สกุล กิจกรรมพัฒนาบุคลากร สถานที ่ ระยะเวลา 
ผศ. ทิพอุษา ศรีเพริศ อบรมหลักสูตร “คณาจารย

นิเทศ” สหกิจศึกษาและ
การศืกษาเชิงบูรณาการกับ 
การทํางาน 
 

สมาคมสหกิจ 
ศึกษาไทย 
(รูปแบบออนไลน) 

๒๐ - ๒๒ 
ก.ย. ๖๔ 

ผศ. ดร. สรตี ปรชีาปญญากุล 
ผศ. ทิพอุษา ศรีเพริศ 

อบรมหลักสูตรระบบบริหาร
คุณภาพการศึกษา หลักสูตร 
AUN-QA Implementation 
and Gap analysis version ๔ 
สําหรับผูมีประสบการณมาแลว 
รุนที่ ๔ 
 

ที่ประชุมอธิการบดี
แหงประเทศไทย 
(รูปแบบออนไลน) 

๒๙ - ๓๐ 
ก.ย. ๖๔ 
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วิทยากรบรรยาย/กรรมการวิชาการ/อาจารยพิเศษ 
 

ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง/สาขาวิชา สถานที ่ ระยะเวลา 
อ. ดร. ศรีวรา ผาสุขดี วิทยากรอบรมภาษารัสเซีย

ขาราชการกระทรวง- 
การตางประเทศ 

กระทรวง- 
การตางประเทศ 

ก.ย. - ธ.ค. ๖๓ 

อ. กัมปนาท บัวลา  
ประยูรรัตนวงศ 

วิทยากรอบรมภาษากรีก
ขาราชการกระทรวง- 
การตางประเทศ 

กระทรวง- 
การตางประเทศ 

ก.ย. - ธ.ค. ๖๓ 

อ. ดร. พัชรินทร ชัยวรรณ กรรมการตัดสินการแขงขัน 
เขียนเรียงความในงาน 
“Woche der Deutschen 
Sprache” ของสถาบันเกอเธ 

หองประชุม 
สถาบันเกอเธ 
 

๗ ต.ค. ๖๓ 

ผศ. ดร. สรตี  
ปรีชาปญญากุล 

การประชุมคณะกรรมการ
ออกแบบจัดทําหนังสือ  
“ขอโทษครับ ขอบคุณคะ” 

กรมสงเสริม-
วัฒนธรรม 

๒๘ ต.ค. ๖๓ 

อ. ปฐม ตาคะนานันท อาจารยสอนเสริมชุดวิชา 
อารยธรรมมนุษย ประจํา 
ภาค ๑/๒๕๖๓  
ม. สุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัย- 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

๓๑ ต.ค. - 
๑ พ.ย. ๖๓ 
และ ๒๑ - ๒๒  
พ.ย. ๖๓ 

ผศ. อรรถพล ปะมะโข วิทยากรบรรยายหัวขอ  
“ลองเลนเปนพี่เบิ้ม : อานเลน
เปนเรื่อง จากวิดีโอเกม 
แนวออรเวล” 

จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย 

๑๐ พ.ย. ๖๓ 

อ. ดร. พัชรินทร ชัยวรรณ 
 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ  
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ของ 
นายเอกพล สุวัธนเมธากุล 
นิสิตมหาบัณฑิต จฬ. 
 

จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย 

๑๗ พ.ย. ๖๓ 
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ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง/สาขาวิชา สถานที ่ ระยะเวลา 
อ. ธนโชติ เกียรติณภัทร วิทยากรบรรยายโครงการ  

คายอนุรักษเยือนถ่ิน ครั้งที่ ๓  
ตอนเยือนถิ่นชนกระเหรี่ยง 
ลัดเลาะเวียงสังขละบุรี  
ม. ศิลปากร 

ณ ตําบลหนองลู 
อําเภอสังขละบุรี  
จ. กาญจนบุรี 

๑๙ - ๒๓  
พ.ย ๖๓ 

ผศ. ดร. ธีระนันท วิชัยดิษฐ อาจารยสอนเสริมชุดวิชา  
ไทยศึกษา ประจําภาค  
๑/๒๕๖๓  
ม. สุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัย- 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

๒๑ - ๒๒ พ.ย. 
๖๓ 

ผศ. ดร. ธีระนันท วิชัยดิษฐ คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา  
ม. สุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัย- 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

๗ ธ.ค. ๖๓ 
เปนตนไป 

อ. ธนโชติ เกียรติณภัทร วิทยากรเสวนาทางวิชาการ 
เนื่องในโอกาสครบ ๒๓๐ ป  
วันประสูติ สมเด็จพระมหา-
สมณเจา กรมพระยา- 
วชิรญาณวโรรส 

วัดพระเชตุพน 
วิมลมังคลาราม 

๑๐ ธ.ค. ๖๓ 
 

รศ. ดร. ภีมศักดิ์ เองฉวน วิทยากรเสวนาเรื่อง “จะโต
เดี่ยวหรือเกี่ยวกอย : จุดยืน
ความรวมมือกับตางประเทศ
ของโรงเรียนสารสนเทศ” 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
(รูปแบบออนไลน() 

๑๙ - ๒๐  
ธ.ค. ๖๓ 

อ. ฐิตินันท ผิวนิล ประชุมคณะอนุกรรมการ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ  
ครั้งที่ ๑๓ 

อาคารสุขภาพ-
แหงชาติ  
จ. นนทบุรี 

๒๔ ธ.ค. ๖๔ 

อ. ธนโชติ เกียรติณภัทร วิทยากรโครงการจัดทํา
หลักเกณฑการตรวจสอบชําระ
วรรณคดีไทยเพื่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพงานตรวจสอบ
ชําระวรรณคดีไทย 

กรมศิลปากร ๒๙ ธ.ค. ๖๓ 
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ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง/สาขาวิชา สถานที ่ ระยะเวลา 
อ. สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์ อาจารยพิเศษวิชา 

ภาษาฝรั่งเศส ๒  
วิทยาลัยดุสิตธานี 

วิทยาลัยดุสิตธานี 
(รูปแบบออนไลน) 

๙ ม.ค. -  
๑๗ พ.ค. ๖๔  

ผศ. อรรถพล ปะมะโข วิทยากรเสวนาเรื่อง
“มนุษยศาสตรดิจิทัล : มุมมอง
ดานการจัดการเรียนการสอน” 

จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย 
(รูปแบบออนไลน) 

๑๑ ม.ค. ๖๔ 

ผศ. อัญชลา โภชนสมบูรณ 
ผศ. นภสมน นิจรันดร 

คณะกรรมการจัดทํา
พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา 

สํานักงาน- 
ราชบัณฑิตยสภา 

ม.ค. ๖๔  
เปนตนไป 

อ. ธนโชติ เกียรติณภัทร คณะกรรมการงานพระมหา- 
สมณานุสรณ วาระครบ  
๑๐๐ ป แหงการสิ้นพระชนม
ของสมเด็จพระมหาสมณเจา 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

วัดบวรนิเวศวิหาร ๑๕ ม.ค. -  
๓๑ ส.ค. ๖๔ 

อ. ธนโชติ เกียรติณภัทร วิทยากรบรรยายพิเศษวิชา 
๓๕๕ ๑๐๔ ไทยศึกษา  
ม. ศิลปากร 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

๒๐ ม.ค. และ  
๓ ก.พ. ๖๔ 

อ. สุกัญญา นิมิตวิไล อาจารยพิเศษวิชา EN446 
Business Writing  
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ 
ม. กรุงเทพ 

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

๒๒ ม.ค. - 
๑๔ พ.ค. ๖๔ 

รศ. ดร. อัลชลี โตพึ่งพงศ อาจารยพิเศษวิชา GLC232 
German for Communication 
II ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  
มศว. ประสานมิตร 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

๔ ก.พ. -  
๑๓ พ.ค. ๖๔ 

ผศ. ดร. สรตี  
ปรีชาปญญากุล 

ประชุมคณะกรรมการประกวด
ผลงานการเขียน “โครงการ
เยาวชนแถวหนา” ครั้งที่ ๗ 

บริษัท คอนโทรล 
ดาตา ประเทศไทย 
จํากัด 

๕ ก.พ. ๖๔  
 

รศ. ดร. ประภาส พาวินันท วิทยากรบรรยายหัวขอ  
“การเขียนบทความและ 
สารคดีเชิงสรางสรรค” 

สถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดา 
(รูปแบบออนไลน) 

๒๔ ก.พ. ๖๔ 
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ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง/สาขาวิชา สถานที ่ ระยะเวลา 
รศ. ดร. สวางวัน  
ไตรเจริญวิวัฒน 
Miss  Josefa Estefania  
Huete Medina 

วิทยากรอบรมภาษาสเปน
ขาราชการกระทรวง 
การตางประเทศ 

กระทรวง- 
การตางประเทศ 

ก.พ. - ม.ิย. ๖๔ 

ผศ. ดร. ศศิ อินทโกสุม วิทยากรอบรมภาษาฝรั่งเศส
ขาราชการกระทรวง 
การตางประเทศ 

กระทรวง- 
การตางประเทศ 

ก.พ. - ม.ิย. ๖๔ 

อ. ดร. ภคพล เสนขาว อาจารยพิเศษรายวิชา  
SO363 Feminist Methods  
in Social Research ในหัวขอ
“ประสบการณการทําวิจัย 
ในเพศ ทางเลือก”  

มหาวิทยาลัย- 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

๑๐ ม.ีค. ๖๔ 

ผศ. ดร. สรตี  
ปรีชาปญญากุล 

วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ
บรรณาธิการกิจเครื่องมือ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนระดับชั้น ป. ๖,  
ม. ๓ และ ม. ๖  สพฐ. 

โรงแรมเดอะรอยัล  
เจมส กอลฟ  
รีสอรท  
จ. นครปฐม 

๑๔ - ๑๘  
ม.ีค. ๖๔ 

รศ. ดร. สวางวัน  
ไตรเจริญวิวัฒน 

วิทยากรบรรยายในหัวขอ  
“การวิเคราะหวรรณกรรม 
เรื่อง ดอนกิโฆเต” 

จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย 
(รูปแบบออนไลน) 

๑๘ ม.ีค. ๖๔ 

ผศ. ดร. สรตี  
ปรีชาปญญากุล 

ที่ปรึกษาโครงการ “วัยเกษียณ
เขียนสรางงาน” 

กระทรวง-
วัฒนธรรม 

ม.ีค. - พ.ค. ๖๔ 

อ. ธนโชติ เกียรติณภัทร ประชุมใหคําปรึกษาแนะนํา 
ในการจัดทําหนังสือวรรณคดี
แหงชาติ เลม ๓ สมัยอยุธยา 

กรมศิลปากร ๒๒ ม.ีค. ๖๔ 

ผศ. ดร. สหะโรจน  
กิตติมหาเจริญ 

กรรมการพิจารณาหัวขอ
วิทยานิพนธ สาขาภาษาไทย  
ของนางสาวเขมิกา ศักดิ์ใหญ  
นิสิตมหาบัณฑิต ม. ศิลปากร 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

๒๔ ม.ีค. ๖๔ 
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ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง/สาขาวิชา สถานที ่ ระยะเวลา 

ผศ. ดร. สหะโรจน  
กิตติมหาเจริญ 

วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะ 
การทํางานอยางมืออาชีพ 
โดยจัดอบรมความรูดาน 
การวิจัยมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

๒๖ ม.ีค. ๖๔ 
 

ผศ. ดร. สรตี  
ปรีชาปญญากุล 

การประชุมปรับปรุง 
และบรรณาธิการ 
หนวยการเรียนเรียนรู  
ภาคเรียนที่ ๑ สื่อ ๖๕ พรรษา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน- 
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

โรงแรมแกรนด  
ทาวเวอร อินน 
กทม. 

๔ - ๙  
เม.ย. ๖๔ 

อ. ธนโชติ เกียรติณภัทร คณะอนุกรรมการวรรณคดี
แหงชาติ 

กรมศิลปากร ๙ เม.ย. ๖๔ 
เปนตนไป 

ผศ. ดร. สรตี  
ปรีชาปญญากุล 

กรรมการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนิสิต 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
(รูปแบบออนไลน) 

๑๙ - ๒๓  
เม.ย. ๖๔ 

รศ. ดร. ประภาส พาวินันท วิทยากรเสวนาและโครงการ
อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนา
อาจารยเพื่อเขาสูตําแหนง 
ทางวิชาการ ใหแกอาจารย 
กลุมมนุษยศาสตร  
ม. ราชภัฎสุราษฏรธานี 

มหาวิทยาลัย- 
ราชภัฎ-
สุราษฏรธานี 

๒๑ - ๒๓  
เม.ย. ๖๔ 

รศ. ดร. สวางวัน  
ไตรเจริญวิวัฒน 

วิทยากรบรรยายในหัวขอ 
“อานแลวอานอีก วรรณกรรม
ซอนวรรณกรรม” 

จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย 
(รูปแบบออนไลน) 

๒๓ เม.ย. ๖๔ 
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ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง/สาขาวิชา สถานที ่ ระยะเวลา 

ผศ. ดร. สรตี  
ปรีชาปญญากุล 

การประชุมโครงการจัดทํา 
สมุดปกขาว “ขอเสนอแนะ 
เชิงนโยบายเพื่อการยกระดับ
ระบบบริหารจัดการและ 
การปรับปรุงโครงสรางความรู
ทางมนุษยศาสตรของประเทศ
ไทย” 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
(รูปแบบออนไลน) 

๑๕ พ.ค. ๖๔ 

ผศ. ดร. ธีระนันท วิชัยดิษฐ อาจารยสอนเสริมชุดวิชา 
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
ประจําภาค ๒/๒๕๖๓  
ม. สุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

๑๕ - ๑๖  
พ.ค. ๖๔, 
๓ - ๔ ม.ิย. ๖๔, 
๑๗ - ๑๘  
ก.ค. ๖๔ 

Miss Thuza Nwe วิทยากรฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพลามในกระบวนการ
ยุติธรรม รุนที่ ๖  
(ภาษาเมียนมา) 

กรมคุมครองสิทธิ 
และเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม 
รูปแบบออนไลน 

๒๐ พ.ค. ๖๔ 

รศ. เอมอร ดิสปญญา วิทยากรรายการสอนภาษา 
อังกฤษ ชุด English All  
Around Us ของศูนย
เทคโนโลยีทางการศึกษา กศน. 
๓๙ ครั้ง 

สถานีวิทยุศึกษา  
F.M. ๙๒ MHz 

ประจําป
การศึกษา 
๒๕๖๔ 

Miss Thuza Nwe วิทยากรรายการสอนภาษา 
เมียนมา ชุด เที่ยวทั่วไทย 
ไปกับภาษาเมียนมา  
ของศูนยเทคโนโลยีทาง
การศึกษา กศน. ๕๒ ครั้ง 

สถานีวิทยุศึกษา  
F.M. ๙๒ MHz 

ประจํา  
ปการศึกษา 
๒๕๖๔ 

ผศ. ดร. สหะโรจน  
กิตติมหาเจริญ 

กรรมการตัดสินผูมีผลงานดีเดน
ทางวัฒนธรรม กิตติมศักดิ์  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มหาวิทยาลัย-
เทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 

๗ ม.ิย. ๖๔  
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ชื่อ-สกลุ หัวขอเรื่อง/สาขาวิชา สถานที ่ ระยะเวลา 

รศ. ดร. สายวรุณ สุนทโรทก 
ผศ. ดร. สหะโรจน  
กิตติมหาเจริญ 

การประชุมคณะกรรมการจัด
ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตรระดับชาติ  
ครั้งที่ ๑๔  และระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ ๑ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๗ - ๑๘  
ม.ิย. ๖๔ 

ผศ. ดร. สรตี  
ปรีชาปญญากุล 

กรรมการตัดสินประกวด 
การเขียนเรียงความการแบงปน
ประสบการณในสถานการณ  
โควิด-๑๙ ครั้งที่ ๒ โดย สพฐ. 

สํานักงาน-
คณะกรรมการ
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

๒๕ ม.ิย. ๖๔ 

อ. ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์ อาจารยพิเศษวิชามาเลเซีย 
รวมสมัย ภาคตน ปการศึกษา 
๒๕๖๔ ม. เกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัย- 
เกษตรศาสตร 
(รูปแบบออนไลน) 

๒๙ ม.ิย. ๖๔ 
เปนตนไป 

อ. เมธีพัชญ จงวโรทัย อาจารยสอนเสริมชุดวิชา 
อารยธรรมมนุษย  
ประจําภาค ๒/๒๕๖๓ 
ม. สุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัย- 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
(รูปแบบออนไลน) 
 

๓ ก.ค. ๖๔ 

อ. ธนโชติ เกียรติณภัทร อาจารยพิเศษวิชา 350 231 
ประวัติศาสตรกับวรรณกรรม
ทองถิ่น ภาคการศึกษาตน 
ปการศึกษา ๒๕๖๔  
ม. ศิลปากร 

มหาวิทยาลัย-
ศิลปากร 
(รูปแบบออนไลน) 

๘ ก.ค. -  
๒๑ ต.ค. ๖๔ 

ผศ. ดร. สหะโรจน  
กิตติมหาเจริญ 

อาจารยพิเศษวิชา THC1302 
แนวทางการศึกษาวรรรคดีไทย 
ประจําภาคเรียนที่ ๑  
ปการศึกษา ๒๕๖๔  
ม. ราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัย- 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

ตั้งแตวันที่ ๑๒ 
ก.ค. ๖๔ 

อ. ดร. พัชรินทร ชัยวรรณ 
ผศ. ดร. จินดา  
ศรีรัตนสมบุญ 

กรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรภาษาเยอรมัน  
ม. ธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัย- 
ธรรมศาสตร 
(รูปแบบออนไลน) 

๒ ส.ค. ๖๔ 
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ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง/สาขาวิชา สถานที ่ ระยะเวลา 
รศ. ดร. รุงโรจน ภิรมยอนุกูล กรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรประวัติศาสตร  
ม. ธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัย- 
ธรรมศาสตร 
(รูปแบบออนไลน) 

๒ ส.ค. ๖๔ 

รศ. ดร. สวางวัน  
ไตรเจริญวิวัฒน 

กรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรภาษาสเปนและลาติน
อเมริกันศึกษา ม. ธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัย- 
ธรรมศาสตร 
(รูปแบบออนไลน) 

๔ ส.ค. ๖๔ 

อ. กัมปนาท บัวลา  
ประยูรรัตนวงศ 

วิทยากรอบรมภาษากรีก
ขาราชการกระทรวง- 
การตางประเทศ 

กระทรวง- 
การตางประเทศ 
(รูปแบบออนไลน) 

๙ ส.ค. -  
๑๗ ก.ย. ๖๔ 

อ. วรรณิภา วงคปญญา อาจารยพิเศษวิชา LG326 

Language and  

Communication  

ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา 

๒๕๖๔ ม. ธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัย- 

ธรรมศาสตร 

รูปแบบออนไลน 

๙ ส.ค. -  

๒๖ พ.ย. ๖๔ 

รศ. ดร. อัลชลี โตพึ่งพงศ อาจารยพิเศษวิชา GLC232 
German for Communication 
II ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  
มศว. ประสานมิตร 

มหาวิทยาลัย- 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
รูปแบบออนไลน 

๙ ส.ค. -  
๑๔ ธ.ค. ๖๔ 

ผศ. ดร. สหะโรจน  
กิตติมหาเจริญ 

วิทยากรบรรยาย เรื่อง  
“หลักการวิเคราะห 
วรรณคดีและวรรณกรรม” 
 

โรงเรียน- 
เตรียมอุดมศึกษา 
รูปแบบออนไลน 

๑๓ ส.ค. ๖๔ 

อ. สุกัญญา นิมิตวิไล 
 

อาจารยพิเศษวิชา EN551 
World Englishes  
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ 
ม. กรุงเทพ 
 

มหาวิทยาลัย-
กรุงเทพ 
รูปแบบออนไลน 

๒๐ ส.ค. - 
๓ ธ.ค. ๖๔ 

 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ ๒๕๖๔ 
  

 (42) 

ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง/สาขาวิชา สถานที ่ ระยะเวลา 
อ. ธนโชติ เกยีรติณภัทร วิทยากรบรรยาย เรื่อง  

“สายสัมพันธสองแผนดิน 
สุพรรณภูมิ-สุโขทัย จากจารึก
และเอกสารโบราณ” 

อุทยาน
ประวัติศาสตร
สุโขทัย 
(รูปแบบออนไลน) 

๒๑ ส.ค. ๖๔ 

อ. ดร. พัชรินทร ชัยวรรณ 
 

กรรมการตัดสินการแขงขัน 
ทักษะภาษาเยอรมันเพื่อการ
สื่อสารระดับประเทศในงาน  
“Digitale Woche der 
DeutschenSprache” 

สมาคมครู
ภาษาเยอรมัน 
ในประเทศไทย 
รูปแบบออนไลน 

๒๓ - ๒๗  
ส.ค. ๖๔ 

ผศ. ดร. ศศิ อินทโกสุม วิทยากรอบรมภาษาฝรั่งเศส
ขาราชการกระทรวง- 
การตางประเทศ 

กระทรวง- 
การตางประเทศ 
รูปแบบออนไลน 

๒๖ ส.ค. -  
๒๙ ก.ย. ๖๔ 

ผศ. พรทิพย วนรัฐิกาล วิทยากรบรรยาย หัวขอ  
“การใชภาษาไทยในการเขียน”  

มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏ- 
ราชวิทยาลัย 
(รูปแบบออนไลน) 

๓๑ ส.ค. ๖๔ 

อ. ดร. ธนพงศ จิตตสงา อาจารยพิเศษบรรยายหัวขอ 
“กรณีศึกษา : ความสัมพันธ
ระหวางศาสนากับสภาพ 
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
กัมพูชา” ม. เกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัย- 
เกษตรศาสตร 
(รูปแบบออนไลน) 

๙ ก.ย. ๖๔ 

ผศ. ดร. โอฬาร  
พฤติศรัณยนนท 

วิทยากรบรรยายพิเศษ  
หัวขอ “ประวัติศาสตรสเปน” 

โรงเรียน- 
เตรียมอุดมศึกษา 
(รูปแบบออนไลน) 

๑๐ ก.ย. ๖๔ 

รศ. ดร. สวางวัน  
ไตรเจริญวิวัฒน 

วิทยากรวรรณกรรมสเปนหัวขอ 
“El origen de la primera 
novela mordena” 

มหาวิทยาลัย- 
ธรรมศาสตร 
(รูปแบบออนไลน) 

๑๓ ก.ย. ๖๔ 

อ. ดร. ธนพงศ จิตตสงา อาจารยพิเศษบรรยายหัวขอ 
“กรณีศึกษา : ความสัมพันธ
ระหวางศาสนากับการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมไทย”  
ม. เกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัย- 
เกษตรศาสตร 
(รูปแบบออนไลน) 

๑๖ ก.ย. ๖๔ 
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ชื่อ-สกุล หัวขอเรื่อง/สาขาวิชา สถานที ่ ระยะเวลา 
ผศ. เดมีย ระเบียบโลก วิทยากรอบรมภาษาฝรั่งเศส

ขาราชการกระทรวง- 
การตางประเทศ 

กระทรวง 
การตางประเทศ 
(รูปแบบออนไลน) 

๑๖ ก.ย. -  
๑๔ ต.ค. ๖๔ 

อ. ดร. พัชรินทร ชัยวรรณ 
 

วิทยากรอบรมภาษาเยอรมัน
ขาราชการกระทรวง- 
การตางประเทศ 

กระทรวง 
การตางประเทศ 
(รูปแบบออนไลน) 

๑๖ ก.ย. -  
๑๔ ต.ค. ๖๔ 

อ. ดร. พัชรินทร ชัยวรรณ 
 

กรรมการตัดสินการประกวด
คลิปวิดีโอทักษะภาษา 
ตางประเทศที่สอง หัวขอ  
“ของดีประจําจังหวัด”  
และอาชีพสุด Cool” 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา- 
ขั้นพ้ืนฐาน 

๒๔ - ๓๐  
ก.ย. ๖๔ 
 

อ. ฐิตินันท ผิวนิล วิทยากรบรรยาย โครงการ 
Public Seminar ครั้งที่ ๖ 
หัวขอ “เทคโนโลยีดิจิทัล 
กับอัตลักษณคนรุนใหม” 

มหาวิทยาลัย-
นเรศวร 
(รูปแบบออนไลน) 

๒๗ ก.ย. ๖๔ 
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รวมภาพกิจกรรม 
 

โครงการบรรยายเรื่อง “The Legacy of the Great Abai for Modern Kazakhstan” 
เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค. ๖๓ ณ หองประชุมพดดวง 

 

   
 

โครงการเสริมสรางทักษะรูเทาทันสื่อในศตวรรษที่ ๒๑ หัวขอ “อานสื่อออก ตามสื่อทนั ปที่ ๕” 
เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๓ ณ หองประชุมพวงแสด 

 

       
 

พิธีมอบทุนมลูนิธกิารศึกษาคณะมนุษยศาสตร ประจําภาค ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๓ ณ หองประชุมพวงแสด 

 

       
 

เทศกาลฉายภาพยนตรในมหาวิทยาลัย Cinéma à l’ université  
เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๖๓ ณ หองประชุมพวงแสด 
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โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การนําพุทธธรรมมาใชในชีวิตประจาํวัน” ภาค ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระหวางวันที่ ๒ - ๒๕ ธ.ค. ๖๓ ณ อาคารสวรรคโลก 

 

           
 

โครงการ “สองโลก SOC&ANT” ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๓ ณ หองประชุมพดดวง 

 

       
 

โครงการสงเสริมและพัฒนานักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา หัวขอ 
“สรรพวิทยา : ความสําคัญของวิทยานิพนธ สารนิพนธ และการคนควาอิสระ” 

เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๓ ณ หองประชุมพดดวง 
 

       
 

โครงการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม “ศิลปะบนหนากากผา” 
เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๓ ณ หองประชุมพวงแสด 
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โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานประกันคุณภาพการศึกษา 
หัวขอ “การเขียนรายงานตัวบงชี้เพิ่มเติมระดับหลักสูตร และระดับคณะ” 

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๔ ณ หองประชุมพวงแสด 
 

       
 

โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๓  
หัวขอ “การปรับตัวของนักศึกษาวิถีใหม ในสังคม New Normal” 

เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๖๔ (ชวงเชา) ณ หอง HUB ๑๓๐๔ (รูปแบบออนไลน) 
 

       
 

โครงการใหความรูในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา หัวขอ “การทํางานวิถีใหมในสังคม New Normal” 
เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๖๔ (ชวงบาย) ณ หอง HUB ๑๓๐๔ (รูปแบบออนไลน) 

 

       
 

โครงการประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตร 
เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๔ ณ หองประชุมพวงแสด 
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โครงการการอานเขียนบทความปรัชญา ชวงที่ ๑ 
ระหวางวันที่ ๒๕ - ๒๖ มี.ค. ๖๔ ณ หอง HUB ๑๓๐๔ 

 

           
 

การประชุมหลักสูตรหมวดวิชาพ้ืนฐานทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๔ ณ หองประชุมพวงแสด 

 

       
 

โครงการการอานเขียนบทความปรัชญา ชวงที่ ๒ 
ระหวางวันที่ ๑ - ๒ เม.ย. ๖๔ ณ หอง HUB ๑๓๐๔ 

 

       
 

คณะมนุษยศาสตร เขารวมพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจาฯ ป ๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๖๔ ณ หอประชุมพอขนุรามคําแหงมหาราช 
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โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการความรูเบื้องตน PASW ภาค ๒ ปการศกึษา ๒๕๖๓  
เมื่อวันที่ ๘ เม.ย. ๖๔ ณ หอง HUB ๑๓๐๔ 

 

       
 

โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ ๒๕๖๔ : ภาษาสารคดี 
เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๔ ณ HUB ๑๓๐๔ (รูปแบบออนไลน) 

 

       
 

โครงการสัมมนาวิชาการปรัชญา เพื่อนําเสนอผลงานวิชาการดานปรัชญา 
ระหวางวันที่ ๓๐ - ๓๑ ส.ค. ๖๔ ณ หอง HUB ๑๓๐๔ (รูปแบบออนไลน) 

 

       
 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๖๔ ณ หอง HUB ๑๕๐๑ (รูปแบบออนไลน) 
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พิธีบวงสรวงพอขุนรามคําแหงมหาราช ป ๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๔ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช 

 

       
 

พิธีมอบทุนมลูนิธกิารศึกษาคณะมนุษยศาสตร ประจําภาค ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๔ ณ หองประชุมพดดวง 

 

       
 

มูลนธิิการศึกษาคณะมนุษยศาสตร บริจาคเงินชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโควิด-๑๙ 
เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔ ณ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และมูลนิธิบานพระพร 

 

       
 

โครงการฝกซอมแผนปองกันอัคคีภัย ๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔ ณ หอง HUB ๑๓๐๕ (รูปแบบออนไลน) 
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คณะผูจัดทํา 
 
 ที่ปรึกษา ๑. รองศาสตราจารยวิโรจ นาคชาตรี  
   คณบดีคณะมนุษยศาสตร 
  ๒. ผูชวยศาสตราจารยนภสมน นจิรันดร 
   รองคณบดีฝายนโยบายและแผน 
 
 ผูจัดทํา ๑. นางกรรณิการ บูรศิริรักษ 
   รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร 
  ๒. นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท 
   หัวหนางานนโยบายและแผน 
  ๓. นางสาวกฤษณวรรณ วิงวอน 
   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
  ๔. นายธนิก ทวีวาร 
   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
 


