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 (1) 

สารคณบดี 
 
 รายงานประจําป
งบประมาณ 2559 ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือแสดงผลการดําเนินงานตามปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน/ และพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร/ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามแผนปฏิบัติราชการ
ป
งบประมาณ 2559 โดยมีบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการเป6นกลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อน
ประเด็นยุทธศาสตร/และกลยุทธ/ให:บรรลุเป;าหมายและตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว:ในแผนปฏิบัติราชการ 
 ในโอกาสนี้ ผมขอขอบพระคุณบุคลากรทุกท<านท่ีได:ร<วมแรงร<วมใจ และร<วมมือกันดําเนิน
โครงการและกิจกรรมต<าง ๆ ท่ีตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร/และกลยุทธ/จนบรรลุวัตถุประสงค/ท่ีกําหนด
ไว: และหวังเป6นอย<างยิ่งว<า บุคลากรทุกท<านพร:อมท่ีจะขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร/และกลยุทธ/ท่ีท:าทาย
ยิ่งข้ึน ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงในวงการอุดมศึกษาและของสังคมต<อไป 
 

   
(ผู:ช<วยศาสตราจารย/ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร/ 
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 (2) 

คํานํา 
 
 รายงานประจําป
ฉบับนี้ เป6นการรวบรวมข:อมูล และการดําเนินการ ตลอดจนกิจกรรมต<าง ๆ ใน
รอบป
งบประมาณ 2559 ของคณะมนุษยศาสตร/ ท้ังนี้ คณะผู:จัดทําหวังว<าจะเป6นประโยชน/ต<อการบริหาร 
และงานด:านอ่ืน ๆ ในการใช:เป6นเอกสารอ:างอิง ตลอดจนเป6นหลักฐานท่ีแสดงถึงผลงานของคณะฯ 
 คณะผู:จัดทํา ขอขอบคุณผู:ท่ีมีส<วนเก่ียวข:องกับการจัดทํารายงานประจําป
ฉบับนี้ และหากมี
ข:อบกพร<องประการใด คณะผู:จัดทําขอน:อมรับข:อเสนอแนะ เพ่ือแก:ไขปรับปรุงในโอกาสต<อไป 
 
 
  คณะผู:จัดทํา 
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สารบัญ 
 
 หน:า 
สารคณบดี.............................................................................................................................. 1 
คํานํา ...................................................................................................................................... 2 
รายนามคณะผู:บริหาร ............................................................................................................ 4 
หัวหน:าภาควิชา...................................................................................................................... 5 
สํานักงานเลขานุการ............................................................................................................... 6 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน/ และพันธกิจ.................................................................................. 7 
ประเด็นยุทธศาสตร/ ................................................................................................................ 8 
หน:าท่ีความรับผิดชอบและการแบ<งส<วนราชการ..................................................................... 9 
โครงสร:างการแบ<งส<วนราชการ คณะมนุษยศาสตร/ มหาวิทยาลัยรามคําแหง .......................... 11 
โครงสร:างการบริหารราชการ คณะมนุษยศาสตร/ มหาวิทยาลัยรามคําแหง............................. 12 
การจัดการศึกษา .................................................................................................................... 13 
บุคลากร ................................................................................................................................. 14 
ประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 1 การสร:างศักยภาพการแข<งขันโดยสร:างความเสมอภาคและ 
 ความเป6นธรรมในการศึกษา............................................................. 15 
ประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 2 การเพ่ิมศักยภาพการแข<งขันและส<งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
 ประเทศ........................................................................................... 23 
ประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 3 การเพ่ิมและกระจายโอกาสบริการวิชาการให:แก<ประชาชน 
 อย<างเท<าเทียม ................................................................................. 31 
ประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 4 การส<งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสร:างความสมานฉันท/ สามัคคี  
 ปรองดอง และค<านิยมหลักของคนไทย............................................ 33 
ประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 5 การดําเนินงานตามกรอบข:อตกลงประชาคมอาเซียน ....................... 34 
ประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 6 การพัฒนาศักยภาพด:านการบริหาร ................................................. 35 
รวมภาพกิจกรรม.................................................................................................................... 67 
คณะผู:จัดทํา ........................................................................................................................... 70 
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รายนามคณะผู�บริหาร 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ผู:ช<วยศาสตราจารย/ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร/ 

  
 
 
 
 
 
 
 

รศ. ดร. ประภาวดี กุศลรอด 
รองคณบดฝีLายบริหาร 

ผศ. ดร. รุ<งโรจน/ ภิรมย/อนุกูล 
รองคณบดฝีLายวิชาการและวิจยั 

ผศ. ดร. จินดา ศรรีัตนสมบุญ 
รองคณบดฝีLายนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ. เดมีย/ ระเบียบโลก 
รองคณบดฝีLายกิจการนักศึกษา 

ผศ. ดร. สว<างวัน ไตรเจริญวิวัฒน/ 
รองคณบดฝีLายประกันคุณภาพการศึกษา 
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หัวหน�าภาควิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ. ดร. แก:วกัลยา อภยับัณฑิตกุล 
หัวหน:าภาควิชาภาษาอังกฤษฯ 

อ. ประเสริฐ เย็นประสิทธ์ิ 
หัวหน:าภาควิชาภาษาไทยฯ 

อ. จีรพล เกตุจมุพล 
หัวหน:าภาควิชาประวัติศาสตร/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ. ดร. ภีมศักดิ์ เอ:งฉ:วน 
หัวหน:าภาควิชาบรรณารักษศาสตร/ 

ผศ. จิณห/นิภา ทาสคุนธ/ 
หัวหน:าภาควิชาภาษาตะวันตก 

ผศ. ไม: สงวนสกุล  
หัวหน:าภาควิชาปรัชญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ. อัญชลา โภชนสมบูรณ/ 
หัวหน:าภาควิชาสังคมวิทยาฯ 

ผศ. ดร. อัญชลี โตพ่ึงพงศ/ 
ผู:อํานวยการบัณฑิตศึกษา 
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สํานักงานเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

นางสาวราตรี พงษ/สุวรรณ 
หัวหน:าสํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร/ 

 
  
  
 
 
 
 
 
 

นางสาวมิ่งขวัญ เสืองามเอ่ียม 
หัวหน:างานบริหารและธุรการ 

นางสุกัญญา ชินกูล 
หัวหน:างานคลังและพัสด ุ

นางกรรณิการ/ บูรศิริรักษ/ 
หัวหน:างานบริการการศึกษา 

 
 
 
 
 
  
   
 
 

นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท 
รักษาราชการแทนหัวหน:างานนโยบายและแผน 

นางพิมลสริิ เลิศธนาไพจิตร 
หัวหน:างานประกันคุณภาพการศึกษา 
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 (7) 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน� และพันธกิจ 
 
วิสัยทัศน� 
 คณะมนุษยศาสตร/จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน พัฒนาพันธกิจทางวิชาการให:เป6นท่ียอมรับในภูมิภาค
อาเซียนและระดับสากล สร:างสรรค/สังคมไทยให:พัฒนาอย<างยั่งยืน 
 
ค)านิยมองค�การ 
 ความเป6นเลิศในการให:บริการ โดยตระหนักในจรรยาบรรณและวิชาชีพ เพ่ือมุ<งสู<ประสิทธิผลของ
การทํางาน 
 
ปรัชญา 
 เปPดโอกาสให:มีความเสมอภาคทางการศึกษา และพัฒนาคนให:เป6นมนุษย/ 
 
ปณิธาน 
 มุ<งผลิตบัณฑิตให:มีความรู:คู<คุณธรรม และผลิตบัณฑิตให:รับใช:สังคมอย<างมีคุณภาพ 
 
พันธกิจ 
 ๑)  สนับสนุนและส<งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเป6นธรรมทางการศึกษา
หลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพ่ือปวงชน ให:มีความรู:คู<คุณธรรม 
 ๒)  สนับสนุนและส<งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร:างสรรค/ เพ่ือสร:างทุนทางปSญญาของชาติ 
 3) สนับสนุนและส<งเสริมการบริการทางวิชาการแก<สังคม แก<ประชาชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 
 4) สนับสนุนและส<งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือความสมานฉันท/ และปลูกฝSง
ค<านิยมไทยแก<ประชาชน 
 5) สนับสนุนและส<งเสริมการเข:าสู<ประชาคมอาเซียนของประเทศ 
 6) สนับสนุนและส<งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ:านเมือง
ท่ีดี  
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 (8) 

ประเด็นยุทธศาสตร�  
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 การเสริมสร:างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย/ 

เป.าประสงค�ท่ี 1 ผู:รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเร็จการศึกษา
แล:วมีงานทํา ตรงตามความต:องการของผู:ใช: สามารถสร:างงาน 
ด:วยตนเอง 

กลยุทธ�ท่ี 1 พัฒนาบัณฑิตท่ีสอดคล:องกับความต:องการของผู:มีส<วนได:ส<วนเสีย 
กลยุทธ�ท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรได:มาตรฐานตามเกณฑ/มาตรฐานหลักสูตร 
กลยุทธ�ท่ี ๓ พัฒนาและส<งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย/เก<าบูรณาการ 

เพ่ืออาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 การสร:างความเป6นธรรมลดความเหลื่อมล้ําของภาครัฐ 

เป.าประสงค�ท่ี 1 เยาวชน ประชาชน เข:าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
อย<างเสมอภาค 

กลยุทธ�ท่ี 1 สร:างความเสมอภาคและความเป6นธรรมทางการศึกษา 
กลยุทธ�ท่ี 2 ส<งเสริมการจัดบริการวิชาการแก<สังคมเพ่ือส<งเสริมการเรียนรู: 

ตลอดชีวิต 
กลยุทธ�ท่ี ๓ ส<งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
กลยุทธ�ท่ี 4 ส<งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 วิทยาศาสตร/ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
เป.าประสงค�ท่ี 1 ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค/ความรู: และงานสร:างสรรค/ท่ีนําไปใช:

ประโยชน/ (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 
กลยุทธ�ท่ี 1 ส<งเสริมและสนับสนุนความเข:มแข็งการวิจัยและงานสร:างสรรค/ 
กลยุทธ�ท่ี 2 ส<งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือนําไปใช:ประโยชน/ (สร:างองค/ความรู: 

ถ<ายทอดเทคโนโลยี) 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 ส<งเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน 

เป.าประสงค�ท่ี 1 เสริมสร:าง และพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
และความร<วมมือในประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ�ท่ี 1  ส<งเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคมอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5 การพัฒนาบริหารเพ่ือความม่ันคง 

เป.าประสงค�ท่ี ๑ ส<งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการ
บ:านเมืองท่ีดี 

กลยุทธ�ท่ี ๑ พัฒนาบุคลากรให:มีบทบาทเชิงรุกซ่ือสัตย/และภักดีต<อองค/กร 
กลยุทธ�ท่ี ๒ ส<งเสริมการชี้นํา ป;องกันและแก:ปSญหาของสังคม 
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หน�าท่ีความรับผิดชอบและการแบ)งส)วนราชการ 
  หน�าท่ีความรับผิดชอบ 

คณะมนุษยศาสตร/ เป6นส<วนราชการมีฐานะเทียบเท<ากอง มีอํานาจหน:าท่ีตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 โดยมีวัตถุประสงค/ให:การศึกษา ส<งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
ทําการสอน วิจัย ให:บริการทางวิชาการแก<สังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยแบ<งส<วนราชการเพ่ือ
การบริหารออกเป6นภาควิชาฯ สํานักงานเลขานุการ งาน และหน<วย 
  การแบ)งส)วนราชการ 
 ปSจจุบันคณะมนุษยศาสตร/ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได:แบ<งส<วนราชการ ดังนี้ 

1. สํานักงานเลขานุการ มีจํานวน 5 งาน ได:แก< 
 1.1 งานบริหารและธุรการ แบ<งออกเป6น 4 หน<วย ประกอบด:วย 
 1.1.1 หน<วยสารบรรณ 
 1.1.2 หน<วยการเจ:าหน:าท่ี 
 1.1.3 หน<วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
 1.1.4 หน<วยผลิตเอกสาร 
 1.2 งานคลังและพัสดุ แบ<งออกเป6น 2 หน<วย ประกอบด:วย 
  1.2.1 หน<วยการเงินและบัญชี 
  1.2.2 หน<วยพัสดุ 
 1.3 งานบริการการศึกษา แบ<งออกเป6น 4 หน<วย ประกอบด:วย 
  1.3.1 หน<วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 
  1.3.2 หน<วยกิจการนักศึกษา 
  1.3.3 หน<วยส<งเสริมพัฒนาทางวิชาการ 
  1.3.4 หน<วยโสตทัศนศึกษา 
 1.4 งานนโยบายและแผน แบ<งออกเป6น 3 หน<วย ประกอบด:วย 
  1.4.1 หน<วยวิเคราะห/แผนและงบประมาณ 
  1.4.2 หน<วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
  1.4.3 หน<วยวิเทศสัมพันธ/ 
 1.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา แบ<งออกเป6น 2 หน<วย ประกอบด:วย 
  1.5.1 หน<วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  1.5.2 หน<วยประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
 
 



  รายงานประจําป
 
  งบประมาณ 2559 
  

 (10) 

2. ภาควิชา มีจํานวน 7 ภาควิชา ได:แก< 
 2.1 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร/ 
 2.2 ภาควิชาปรัชญา 
 2.3 ภาควิชาประวัติศาสตร/ 
 2.4 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
 2.5 ภาควิชาภาษาตะวันตก 
 2.6 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร/ 
 2.7 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
3.  สํานักงานบัณฑิตศึกษา 
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โครงสร�างการแบ)งส)วนราชการ 
คณะมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
หมายเหตุ 1. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ<งส<วนราชการในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2518  

    ลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหน:า 13-14 เล<ม 92 ตอนที่ 159 วันที่ 14 สิงหาคม 2518 
 2. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ<งส<วนราชการในคณะมนุษยศาสตร/ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

    ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2518 ลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหน:า 13 เล<ม 92 ตอนที่ 174 วันที่ 29 สิงหาคม 2518 
 3. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/13227 เรื่อง การแบ<งส<วนราชการในสํานักงานเลขานุการคณะ  

    ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2530 
 4. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/1517 เรื่อง การแบ<งส<วนราชการในสํานักงานเลขานุการคณะ  

    ลงวันที่ 19 มกราคม 2533 
 5. มติสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ 4/2548 วาระที่ 4.4 เม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2548 

* มติสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง วาระที่ 4.1 ครั้งที่ 1/2534 เม่ือวันที่ 28 มกราคม 2534 
** มติ ทปม. วาระที่ 3.7 ครั้งที่ 1/2538 เม่ือวันที่ 5 มกราคม 2538 

*** มติสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง วาระที่ 4.9 ครั้งที่ 10/2548 เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2548 

 

สํานักงานบัณฑิตศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร/ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา*** 

หน<วยแผนและพัฒนา- 
คุณภาพการศึกษา*** 
หน<วยประเมินคุณภาพ- 
การศึกษา*** 

งานนโยบายและแผน 

หน<วยวิเคราะห/แผน- 
และงบประมาณ 
หน<วยวิจัยสถาบัน- 
และสารสนเทศ 
หน<วยวิเทศสัมพันธ/ 

งานบริการการศึกษา 

หน<วยทะเบียนและ- 
ประเมินผลการศึกษา 
หน<วยกิจการนักศึกษา 
หน<วยส<งเสริมพัฒนา- 
ทางวิชาการ 
หน<วยโสตทัศนศึกษา 

งานคลังและพัสดุ 

หน<วยการเงินและบัญชี
หน<วยพัสดุ 

งานบริหารและธุรการ 

หน<วยสารบรรณ 
หน<วยการเจ:าหน:าที่ 
หน<วยอาคารสถานที่- 
และยานพาหนะ 
หน<วยผลิตเอกสาร 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร/ 

ภาควิชาปรัชญา 

ภาควิชาประวัติศาสตร/ 

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ภาควิชาภาษาตะวันตก 

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร/ 

ศูนย/เกาหลีศึกษา** 

สํานักงานเลขานุการ ศูนย/ส<งเสริมการแปล* 

มูลนิธิการศึกษาฯ 
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โครงสร�างการบริหารราชการ 
คณะมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประธานศูนย/เกาหลีศึกษา 

หัวหน:างาน 
นโยบายและแผน 

หัวหน:าหน<วยวิเคราะห/แผน- 
และงบประมาณ 
หัวหน:าหน<วยวิจัยสถาบัน- 
และสารสนเทศ 
หัวหน:าหน<วยวิเทศสัมพันธ/ 

หัวหน:างาน 
บริหารและธุรการ 

หัวหน:าหน<วยสารบรรณ 
หัวหน:าหน<วยการเจ:าหน:าท่ี 
หัวหน:าหน<วยอาคารสถานท่ี- 
และยานพาหนะ 
หัวหน:าหน<วยผลิตเอกสาร 

หัวหน:างาน 
คลังและพัสดุ 

หัวหน:าหน<วยการเงิน- 
และบัญชี 
หัวหน:าหน<วยพัสดุ 

หัวหน:างาน 
บริการการศึกษา 

หัวหน:าหน<วยทะเบียน- 
และประเมินผลการศึกษา 
หัวหน:าหน<วยกิจการนักศึกษา 
หัวหน:าหน<วยส<งเสริมพัฒนา- 
ทางวิชาการ 
หัวหน:าหน<วยโสตทัศนศึกษา 

หัวหน:างาน 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

หัวหน:าหน<วยแผนและ- 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
หัวหน:าหน<วยประเมิน- 
คุณภาพการศึกษา 

หัวหน:าภาควิชาบรรณารักษศาสตร/ 

หัวหน:าภาควิชาปรัชญา 

หัวหน:าภาควิชาประวัติศาสตร/ 

หัวหน:าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

หัวหน:าภาควิชาภาษาตะวันตก 

หัวหน:าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

หัวหน:าภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร/ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร/ 

คณะกรรมการประจําคณะ 

ผู:อํานวยการบัณฑิตศึกษา รองคณบดี 

หัวหน:าสํานักงานเลขานุการคณะ 
ประธานศูนย/ส<งเสริมการแปล 

ประธานมูลนิธิการศึกษาฯ 
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การจัดการศึกษา 
 
 คณะมนุษยศาสตร/ดําเนินการจัดการศึกษาโดยรับผิดชอบการเรียนการสอน ศึกษา ค:นคว:า วิจัย วิชา
ในสาขามนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ ท้ังในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวมท้ังการเปPดสอน
ระดับปริญญาตรีตามโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ โดยแยกออกเป6นสาขาวิชาต<าง ๆ ดังนี้ 
 
หลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเป9ดสอน 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
1. ภาษาอังกฤษ 
2. ภาษาไทย 
3. ประวัติศาสตร/ 
4. ภาษาฝรั่งเศส 
5. ภาษาเยอรมัน 
6. ปรัชญา 
7. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
8. สารสนเทศศึกษา 
9. ภาษาสเปน 
10. ภาษารัสเซีย 
11. ประวัติศาสตร/เพ่ือการท<องเท่ียว 
12. ภาษาจีน 
13. ภาษาญ่ีปุLน 

1. ไทยศึกษา 
2. ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต<างประเทศ 
3. การแปล  

 - ภาษาจีน-ไทย 
 - ภาษาอังกฤษ-ไทย 
 - ภาษาเยอรมัน-ไทย 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
2. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

 

โครงการพิเศษหลักสูตรวัฒนธรรมเพ่ือการ-
ท<องเท่ียว 
1. สาขาวิชาวัฒนธรรมเพ่ือการท<องเท่ียว 

 

รวม 16 สาขาวิชา รวม 3 สาขาวิชา 
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บุคลากร 
 
บุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหน)งทางวิชาการ  

จํานวน 
ภาควิชา/สาขา 

อาจารย� ผู�ช)วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� 
รวม 

ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร/ 8 3 9 20 
ภาษาไทยและภาษาตะวันออก 20 9 5 34 
ประวัติศาสตร/ 6 1 2 9 
บรรณารักษศาสตร/ 2 2 1 5 
ภาษาตะวันตก 18 8 5 31 
ปรัชญา 2 1 4 7 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 6 1 3 10 
วัฒนธรรมเพ่ือการท<องเท่ียว 3 - - 3 

รวม 65 25 29 119 
หมายเหตุ: ข:อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 
 
บุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
หน)วยงาน ต่ํากว)า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 

ผู:อํานวยการกอง - - 1 1 
งานบริหารธุรการ 12 5 5 22 
งานบริการการศึกษา 1 8 6 15 
งานคลังและพัสดุ 1 4 4 9 
งานนโยบายและแผน - 1 2 3 
งานประกันคุณภาพศึกษา - - 3 3 
สํานักงานบัณฑิตศึกษา - - 2 2 
เลขานุการภาควิชา - 6 1 7 
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 1 3 - 4 
โครงการพิเศษหลักสูตรวัฒนธรรม- 
เพ่ือการท<องเท่ียว 

- 2 - 2 

รวม 15 29 24 68 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 การสร�างศักยภาพการแข)งขันโดยสร�างความเสมอภาคและความเป>นธรรม
ในการศึกษา 

เป.าประสงค�ท่ี 1 ผู�เรียนทุกกลุ)มได�รับการศึกษาและการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
กลยุทธ�ท่ี 1 สร�างความเสมอภาคและความเป>นธรรมทางการศึกษา 

 
การประชาสัมพันธ�รับนักศึกษาใหม) ท้ังส)วนกลางและส)วนภูมิภาค 

 
ปริญญาตรี 

นักศึกษาใหม) 
สาขาวิชา 

ภาค 
2/2558 

ภาค 
1/2559 

ผู�สําเร็จการศึกษา 
ปBงบประมาณ 

2559 
ภาคปกติ    
1. ภาษาอังกฤษ 559 1,896 295 
2. ภาษาไทย 76 167 98 
3. ประวัติศาสตร/ 46 112 25 
4. ภาษาฝรั่งเศส 20 32 3 
5. ภาษาเยอรมัน 22 50 6 
6. ปรัชญา 9 37 7 
7. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 56 162 111 
8. สารสนเทศศาสตร/และบรรณารักษศาสตร/ 16 69 13 
9. ภาษาสเปน 13 30 7 
10. ภาษารัสเซีย 3 12 4 
11. ประวัติศาสตร/เพ่ือการท<องเท่ียว 62 153 10 
12. ภาษาจีน 91 388 26 
13. ภาษาญ่ีปุLน 154 404 23 
14. จีนศึกษา - - 1 
ภาคพิเศษ    
1. ภาษาอังกฤษ  48 - 24  
2. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  6 - 20 
3. สื่อสารมวลชน - - 44 
โครงการพิเศษ   
1. วัฒนธรรมเพ่ือการท<องเท่ียว  74 - 70 
รวมท้ังส้ิน 1,255 3,512 787 
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ปริญญาโท 
สาขาวิชา นักศึกษาใหม< 

(ภาค 1/2559) 
ผู:สําเร็จการศึกษา 

ป
งบประมาณ 2559 
1. ไทยศึกษา 17 2 
2. ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต<างประเทศ 13 3 
3. การแปล (ภาษาจีน-ไทย ภาษาฝรั่งเศส-ไทย

ภาษาอังกฤษ-ไทย) 
34 13 

4. บรรณารักษศาสตร/และสารสนเทศศาสตร/ - 11 
5. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร - 8 

รวม 54 37 
 
กลยุทธ�ท่ี 2 พัฒนาและส)งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย�เก)า 
 

การพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
วันท่ี/ 

ระยะเวลา 
สถานท่ี 

จํานวน/ 
ผู�เข�าร)วม 

งบประมาณ 

1 โครงการปSจฉิมนิเทศเรื่อง  
“การเตรียมความพร:อมบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร/สู<ตลาด-
แรงงานยุคใหม<” 

7 ม.ค. 59 
09.00-
12.00 น. 

ห:องประชุม
พวงแสด มษ. 
มร. 

100 คน งบรายได: มร. 
10,000.- 

รวม 1 โครงการ 
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การพัฒนานักศึกษาตามกรอบ TQF 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
วันท่ี/ 

ระยะเวลา 
สถานท่ี 

จํานวน/ 
ผู�เข�าร)วม 

งบประมาณ 

1 โครงการ “การให:ความรู: 
และทักษะด:านประกันคุณภาพ
การศึกษากับการจัดกิจกรรม
นักศึกษา” 

12-20  
ธ.ค. 59 

โรงแรม 
เดอะเป
ยโน 
รีสอร/ท  
จ.นครราชสีมา 

81 คน เงินโครงการ 
221,244.10 

2 โครงการส<งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
เรื่อง “ก:าวแรกก<อนทํา
วิทยานิพนธ/: ความสําคัญ 
หลักเกณฑ/ หัวข:อ และโครงร<าง” 

26 ธ.ค. 59 ห:อง AV 
มษ. มร. 

40 คน เงินทุนคณะฯ 
6,181.50 

3 โครงการเสริมสร:างทักษะ 
รู:เท<าทันสื่อในศตวรรษท่ี 21 
เรื่อง “อ<านสื่อออก ตามสื่อทัน” 

9 ก.พ. 59 ห:องประชุม
พวงแสด 
มษ. มร. 

117 คน 
 

งบรายได: มร. 
10,000.- 

4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม< 
คณะมนุษยศาสตร/ ประจําป

การศึกษา 2559 

5 ก.ค. 59 วิทยาเขต 
ปSจฉิมสวัสด์ิ- 
สุวรรณนภาศรี 

408 คน งบรายได: มร. 
13,000.- 

5 โครงการภาษาตะวันตกสัมพันธ/ 18 ธ.ค. 59 ห:องประชุม
พวงแสด 
มษ. มร. 

94 คน เงินทุนคณะฯ 
22,970.- 

6 โครงการพัฒนาทักษะความรู:
ความสามารถของนักสารสนเทศ
ในศตวรรษท่ี 21 

24 ธ.ค. 59 ภาควิชาบรรณ-
รักษศาสตร/ 
มษ. มร. 

40 คน เงินทุนคณะฯ 
11,625.- 

7 โครงการแลกเปลี่ยนภาษา 
และวัฒนธรรมไทยและญ่ีปุLน 
กับมหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียว 
ครั้งท่ี 5 

25 ก.พ. 59 อาคาร 
ศรีจุฬาลักษณ/  
มษ. มร. 

79 คน 
 

เงินทุนคณะฯ 
20,200.- 

8 โครงการพัฒนานักศึกษา 
“โครงการส<งเสริมการอ<าน 
เพ่ือการเรียนรู:ตลอดชีวิต” 

23 ส.ค. 59 โรงเรียนบ:าน
ดอนไก<ดี 
จ.สมุทรสาคร 

155 คน เงินทุนคณะฯ 
13,134.- 
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ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
วันท่ี/ 

ระยะเวลา 
สถานท่ี 

จํานวน/ 
ผู�เข�าร)วม 

งบประมาณ 

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ความรู:เบ้ืองต:นในการใช:
โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร/ เพ่ือประมวลผล
ข:อมูลการวิจัย 

8 ส.ค. 59 สถาบัน-
คอมพิวเตอร/ 
มร. 

50 คน เงินทุนคณะฯ 
35,032.- 

10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม< 
ระดับบัณฑิตศึกษา  
คณะมนุษยศาสตร/ ประจําป
 
2559 

23 ก.ค. 59 ห:องประชุม
พวงแสด 
มษ. มร. 

52 คน งบรายได: มร. 
5,000.- 

11 โครงการ “เรียนรู:ภาษาค:นหา
วัฒนธรรมผ<านศาสนจักร 
ออร/โธด_อกซ/รัสเซียในประเทศ
ไทย” 

5 ส.ค. 59 โบสถ/ออร/โธด_อกซ/ 
(รัสเซีย)  
จ.ราชบุร ี

12 คน เงินทุนคณะฯ 
3,190.- 

12 โครงการเปPดบ:านภาษาสเปน 
“¡Hola! Hola¡” ภาษาสเปน
สนุกจัง 

25-29  
ก.ค. 59 

ห:อง 2311 
อาคาร 2 ชั้น 2 
มษ. มร. 

20 คน - 

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะการใช:ภาษาไทย 
เนื่องในวันภาษาไทยแห<งชาติ: 
การเขียนเรียงความ  
กรณีตัวอย<างวรรณกรรม  
สด กูระมะโรหิต 

1 ก.ย. 59 ห:องประชุม 
SLB 303 
อาคาร- 
ศรีจุฬาลักษณ/ 
มษ. มร. 

30 คน เงินทุนคณะฯ
16,545.- 

14 โครงการความเป6นหุ:นส<วนและ
ความร<วมมือทางวิชาการด:าน
ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน 
พ.ศ. 2559 (แลกเปลี่ยน
นักศึกษาปริญญาโท) 

ม.ค.-ธ.ค. 59 มษ. มร. 
และ ม.ฟรีดริช 
ชิลเลอร/ 
สหพันธ/
สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

15 คน งบรายได: มร.
60,000.- 

รวม 14 โครงการ 
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โครงการให�ข�อมูลและความรู�ท่ีเป>นประโยชน�แก)ศิษย�เก)า 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
วันท่ี/ 

ระยะเวลา 
สถานท่ี 

จํานวน/ 
ผู�เข�าร)วม 

งบประมาณ 

1 โครงการให:ความรู:แก<ศิษย/เก<า 
เรื่อง “การทํางานในสภาพ-
แวดล:อมข:ามวัฒนธรรม” 

23 ก.พ. 59 ห:องประชุม
พวงแสด 
มษ. มร. 

59 คน งบรายได: มร. 
11,021.50 

รวม 1 โครงการ 
 
เป.าประสงค�ท่ี 2 ผู�เรียนทุกกลุ)มได�รับการศึกษาท่ีได�มาตรฐานและมีคุณภาพ 
กลยุทธ�ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรได�มาตรฐานตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร 
 

การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
 

ระดับ 
การศึกษา 

จํานวน
หลักสูตร 

รายช่ือหลักสูตร 

ปริญญาตรี 14 หลักสูตร  ผ<านการประเมิน 13 หลักสูตร ได:แก< 
  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
  3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุLน 
  4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร/ 
  5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร/ 

เพ่ือการท<องเท่ียว 
  6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ 

และบรรณารักษศาสตร/ 
  7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
  8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
  9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย 
  10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน 
  11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
  12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา 

และมานุษยวิทยา 
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ระดับ 
การศึกษา 

จํานวน
หลักสูตร 

รายช่ือหลักสูตร 

  13. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรม 
เพ่ือการท<องเท่ียว 

  ไม<ผ<านการประเมิน 1 หลักสูตร ได:แก< 
  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
ปริญญาโท 7 หลักสูตร ผ<านการประเมิน 1 หลักสูตร ได:แก< 
  1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 

ในฐานะภาษาต<างประเทศ 
  ไม<ผ<านการประเมิน 6 หลักสูตร ได:แก< 
  1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา 
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปล 
  3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการสื่อสาร 
  4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

เพ่ือการสื่อสาร 
  5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร/

และสารสนเทศศาสตร/ 
  6. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ 
  ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร = 66.67% 

ลดลงจากปBท่ีผ)านมา = 12.28 % 
หมายเหตุ : หลักสูตรท่ีผ<านตามเกณฑ/มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. ท่ีเพ่ิมข้ึนจากป
ท่ีผ<านมา 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพด�านการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับหลักสูตร 
 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

วันท่ี/ 
ระยะเวลา 

สถานท่ี 
จํานวน/ 
ผู�เข�าร)วม 

งบประมาณ 

1 โครงการอบรมการให:ความรู:
ด:านประกันคุณภาพการศึกษา 
เรื่อง “คลายห<วง มคอ. ....  
จากอาจารย/” 

19 เม.ย. 59 ห:องประชุม
พวงแสด 
มษ. มร. 

59 คน เงินทุนคณะฯ 
35,006.- 

รวม 1 โครงการ 
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กลยุทธ�ท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคล�องกับความต�องการของผู�ท่ีมีส)วนได�เสีย 
 

โครงการวิจัยหลักสูตรหรือจัดทํารายงานเชิงสํารวจเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม เจ�าของงานวิจัย งบประมาณ 

1 โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ มษ.
  

งบรายได: มร. 
9,649.65 

2 โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 

สาขาวิชาภาษาไทย  
ภาควิชาภาษาไทย มษ. 

งบรายได: มร. 
8,068.- 

3 โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน 

สาขาวิชาภาษาจีน  
ภาควิชาภาษาไทย มษ. 

งบรายได: มร. 
9,220.- 

4 โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุLน 

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุLน 
ภาควิชาภาษาไทย มษ. 

งบรายได: มร. 
5,098.- 

5 โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาประวัติศาสตร/ 

สาขาวิชาประวัติศาสตร/  
ภาควิชาประวัติศาสตร/ มษ. 

งบรายได: มร. 
7,096.- 

6 โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาประวัติศาสตร/เพ่ือการท<องเท่ียว 

สาขาวิชาประวัติศาสตร/ 
เพ่ือการท<องเท่ียว  
ภาควิชาประวัติศาสตร/ มษ. 

งบรายได: มร. 
5,675.- 

7 โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร/และ
บรรณารักษศาสตร/ 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร/ 
มษ. 

งบรายได: มร. 
14,430.- 

8 โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  
ภาควิชาภาษาตะวันตก มษ.  

งบรายได: มร. 
6,800.- 

9 โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน  
ภาควิชาภาษาตะวันตก มษ. 

งบรายได: มร. 
9,544.- 

10 โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษารัสเซีย 

สาขาวิชาภาษารัสเซีย  
ภาควิชาภาษาตะวันตก มษ. 

งบรายได: มร. 
10,630.- 

11 โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาสเปน 

สาขาวิชาภาษาสเปน  
ภาควิชาภาษาตะวันตก มษ. 

งบรายได: มร. 
9,114.99 

12 โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา 

ภาควิชาปรัชญา มษ. งบรายได: มร. 
6,481.50 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม เจ�าของงานวิจัย งบประมาณ 

13 โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ภาควิชาสังคมวิทยา- 
และมานุษยวิทยา มษ. 

งบรายได: มร. 
7,564.- 

14 โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวัฒนธรรมเพ่ือการท<องเท่ียว 

สาขาวิชาวัฒนธรรมเพ่ือการ
ท<องเท่ียว มษ. 

งบรายได: มร. 
7,050.- 

15 โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา งบรายได: มร. 
24,185.- 
 

16 โครงการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะ
ภาษาต<างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา งบรายได: มร. 
23,800.- 
 

รวม 16 โครงการ 
 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนของคณาจารย� 
 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

วันท่ี/ 
ระยะเวลา 

สถานท่ี 
จํานวน/ 
ผู�เข�าร)วม 

งบประมาณ 

1 โครงการสัมมนา เรื่อง  
“แนวทางการจัดการศึกษา 
วิชาศึกษาท่ัวไป 
คณะมนุษยศาสตร/” 

10 มี.ค. 59 ห:องประชุม
พวงแสด 
มษ. มร. 

76 คน เงินทุนคณะฯ
7,041.- 

2 โครงการส<งเสริมสมรรถนะ
บุคลากรด:านการสอน เรื่อง 
“การสร:างแบบสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน: ปรนัย
และอัตนัย”  

11 พ.ค. 59 ห:องประชุม 
พดด:วง มษ. 
มร. 

43 คน เงินทุนคณะฯ 
7,308.- 

3 โครงการสัมมนาเพ่ือเสริมสร:าง
สมรรถนะการวิจัย สําหรับ
บุคลากรเรื่อง “การพัฒนา
งานวิจัยไปสู<ตํารา”  

18 พ.ค. 59 ห:องประชุม 
พดด:วง 
มษ. มร.  

40 คน เงินทุนคณะฯ 
11,038.- 

รวม 3 โครงการ 
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โครงการวัดและประเมินผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ จากผู�ใช�บัณฑิต 
 การสํารวจคุณภาพบัณฑิตคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ค<าเฉลี่ยเท<ากับ 4.11 
 

การประเมินบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได�งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปB  
 การสํารวจบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได:งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
 คิดเป6นร:อยละ 70 
ของบัณฑิตท่ีได:งานทํา และคิดเป6นร:อยละ 81.14 ของบัณฑิตท่ีได:งานทําตรงกับสายงาน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 การเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันและส)งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ 
เป.าประสงค�ท่ี 1 ผลงานการวิจัยและงานสร�างสรรค�มีความเข�มแข็งได�รับการเผยแพร)ไปใช�ประโยชน�
เพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ�ท่ี 1 ส)งเสริมความเข�มแข็งด�านการวิจัยของบุคลากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพด�านการวิจัยของอาจารย�และนักวิจัย 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม เจ�าของงานวิจัย จํานวนเงิน/ 
แหล)งทุน 

1 วิถีชีวิตและการปรับตัวของผู:เกษียณอายุราชการ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (Ways of Life and 
Adaptation for Retirement of 
Ramkhamhaeng University)  

อ. นภัสมน นิจรันดร/ งบรายได: มร. 
37,080.- 

2 การศึกษาวรรณคดีเชิงประวัติจากพระนิพนธ/คํานํา
และตํานานในสมเด็จพระเจ:าบรมวงศ/เธอ  
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ” (A Study of 
Prefaces and Legends by Prince 
Damrongrajanupap as Historical Literature)  

ผศ. ดร. สหะโรจน/  
กิตติมหาเจริญ 

งบรายได: มร. 
63,768.- 

3 การลดและการเพ่ิมแรงจูงใจของนักศึกษาไทย 
ในการเรียนวิชาการเขียนภาษาอังกฤษเป6น
ภาษาต<างประเทศระดับสูง: กรณีศึกษาของนักศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
(Thai Students’ Demotivation and 
Remotivation in an Advanced EFL Writing 
Class: A Case Study of English Major 
Students at Ramkhamhaeng University)  

อ. ดร. ฐิติรัตน/  
ภู<กาญจน/ 

งบรายได: มร. 
69,120.- 

รวม 3 โครงการ 
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กลยุทธ�ท่ี 2 ส)งเสริมสนับสนุนการวิจัยและงานสร�างสรรค� 
 

โครงการวิจัยและงานสร�างสรรค�ของบุคลากร 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ืองานวิจัย เจ�าของงานวิจัย จํานวนเงิน/ 
แหล)งทุน 

1 ความสัมพันธ/ระหว<างการแปล การสื่อสารข:าม
วัฒนธรรมและการเรียนการสอนภาษาเยอรมันใน
ฐานะภาษาต<างประเทศ: การเข:าถึงโอกาสนําไปใช:
และการพัฒนาหลักสูตร (Translation, 
interkulturelle Kommunikation und Deutsch 
als Fremdsprache Zugriffe, 
Anwendungsmöglichkeiten, curriculare 
überlegungen)  

PD Dr. Salifou 
Traoré 

งบรายได: มร. 
78,960.- 
 

2 การประยุกต/หลักไตรสิกขาเพ่ือความสมดุล 
ในชีวิตสําหรับผู:สูงวัย (Application of  
The Three Buddhist Principle of Training  
(Ti Sikkha) in Balancing Life of the Aged)  

ผศ. ดร. อุดมพร  
ชั้นไพบูลย/ 
 

งบรายได: มร. 
78,960.- 
 

3 พระพุทธศาสนากับความม่ันคงของชาติ 
(Buddhism and National Security) 

รศ. วิโรจ นาคชาตร ี 
 

งบรายได: มร. 
72,360.- 

4 ความตระหนักเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร/ในการใช: 
คําแสดงความสุภาพ “chotto” ในภาษาญ่ีปุLนของ
ผู:เรียนภาษาญ่ีปุLนชาวไทย (Pragmatic Awareness 
by Thai Learners of Japanese: A study of 
the Japanese politeness marker “chotto”) 

อ. ปรีดา 
เมธีภาคยางกูร 
 

งบรายได: มร. 
86,940.- 
 

5 การศึกษาแนวทางการสอนดัชนีปริจเฉทภาษาสเปน
แก<นักศึกษาวิชาภาษาสเปน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
(The study of Spanish discourse markers 
teaching on Ramkhamhaeng University’s 
students of Spanish) 

อ. ดร. ไพรริน สิมมา 
 

งบรายได: มร.
78,240.- 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ืองานวิจัย เจ�าของงานวิจัย จํานวนเงิน/ 
แหล)งทุน 

6 สภาพการปฏิบัติและปSญหาการจัดการเรียน 
การสอนกระบวนวิชา ประโยคภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน
และศัพท/จําเป6นในชีวิตประจําวัน (ENG 1001) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (The Current 
Instructional Practices and Problems of Basic 
English Sentences and Essential Vocabulary in 
Daily Life (ENG 1001), Ramkhamhaeng 
University) 

รศ. ณภาจรี  
นาควัชระ  
 

งบรายได: มร.
77,160.- 
 

7 สภาพการปฏิบัติและปSญหาการจัดการเรียนการสอน
กระบวนวิชา การอ<านเอาความภาษาอังกฤษ  
(ENG 2001) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
(The Current Instructional Practices and 
Problems of English Reading for 
Comprehension (ENG 2001), Ramkhamhaeng 
University) 

ผศ. ทิพอุษา ศรีเพริศ  
 

งบรายได: มร.
77,160.- 
 

8 การวิเคราะห/นวนิยายจากการสัมผัสเรียนรู:ชุมชน
ท:องถ่ินไทยในฐานะวรรณกรรมวิจัย  
(An Analysis of Thai Local Community 
Novels as Researched Literary Works) 

ผศ. ดร. สายวรุณ  
สุนทโรทก 
 

งบรายได: มร.
94,800.- 
 

9 การวิเคราะห/วิธีคิดและพฤติกรรมผ<านความสัมพันธ/
ชาย-หญิง ของตัวละครเอกในหนังสือรวมเรื่องสั้นชุด 
Onna no Inai Otokotachi ของ ฮารูกิ มูราคามิ 
(Analysis of Ways of Thinking and Behaviors 
Through the Main Characters' Male-Female 
Relationships in Haruki Murakami's “Onna 
no Inai Otokotachi” Short Stories)  

อ. ดุสิตา ปริญญาพล 
 

งบรายได: มร.
66,504.- 

รวม 9 โครงการ 
 
 
 
 



  รายงานประจําป
 
  งบประมาณ 2559 
  

 (26) 

โครงการประชุมเสนอผลงานวิชาการและวิจัย 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
วันท่ี/ 

ระยะเวลา 
สถานท่ี 

จํานวน/ 
ผู�เข�าร)วม 

งบประมาณ 

1 โครงการประชุมเสนอผลงาน
วิชาการและวิจัยสาขา
มนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ 
ครั้งท่ี 10 

21 ก.ย. 59 ห:องประชุม
พวงแสด 
มษ. มร. 

50 คน เงินทุนคณะฯ
83,500.- 

รวม 1 โครงการ 
 

โครงการอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ� ดุษฎีนิพนธ� และงานสร�างสรรค�ของนักศึกษา 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือวิทยานิพนธ� เจ�าของวิทยานิพนธ� 
 

จํานวนเงิน/
แหล)งทุน 

1 วิเคราะห/ความเชื่อ ความศรัทธา และพิธีกรรมของ
ประชาชนท่ีมีต<อเจ:าพ<อพระกาฬ จังหวัดลพบุรี  
(An Analysis of the Chao Pho Phra Kan 
Beliefs, Faith, and Rotes of Lopburi 
Province Residents) 

นายเทวากร คําสัตย/ 
 

13,300.- 

2 ความเชื่อ พิธีกรรมในประเพณีฮิตสิบสองของ 
ภาคอีสาน: กรณีศึกษาหมู<บ:านกุดชุม อําเภอกุดชุม 
จังหวัดยโสธร (Beliefs And Rites of the Heet 
Sipsong Tradition of the Northeast: A Case 
Study of Kut Chum Village, Kut Chum 
District, Yasothon) 

น.ส. สุจริาลักษมณ/ 
สุดา 
 

13,300.- 

3 การศึกษาการเขียนจดหมายสมัครงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ (A Study of Writing Effective 
Job Application Letters) 

นายสิทธิพงษ/  
อารยางกูร 
 

13,300.- 

4 การศึกษาปSจจัยการสื่อสารเป6นภาษาอังกฤษ 
ท่ีมีผลกระทบต<อการฝ�กคอบร:าโกลด/ (A Study of 
English Communication Factors Affecting 
The Cobra Gold Multinational Exercise 
Planning) 

พ.ต.ต.หญิง ชุติพันธุ/  
ศานตสงเคราะห/ 

13,300.- 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือวิทยานิพนธ� เจ�าของวิทยานิพนธ� 
 

จํานวนเงิน/
แหล)งทุน 

5 การวิเคราะห/วาทกรรมในสุนทรพจน/: การศึกษา
แบบแผนวัจนกรรมของ สุรินทร/ พิศสุวรรณ  
อดีตเลขาธิการอาเซียน (Discourse Analysis of 
Formal Speeches: A Study of The Speech 
Act Patterns of Surin Pitsuwan, The Former 
Secretary-General of ASEAN) 

น.ส. สภุาพิชญ/  
จันทร/อินทร/ 

13,300.- 

6 การใช:งานเว็บไซต/หอสมุดกลางมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (The Usability of 
the Central Library Websites at 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University) 

น.ส. สีไพ ประดิษฐ/ภูมิ 13,300.- 

7 การเพ่ิมมูลค<าสารสนเทศและบริการของห:องสมุด
มหาวิทยาลัย (An Increase in The Value of 
Information and Services Provided by 
University Libraries) 

น.ส. สุฑามาส ดัสดูล 13,300.- 

8 ปSจจัยท่ีมีผลต<อการยอมรับโซเชียลโอแพค สําหรับ
ห:องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (Factors Affecting 
The Adoption of Social OPAC for Academic 
Libraries) 

น.ส. ปPยวรรณ ขาวพุ<ม 
 

13,300.- 

9 การมีส<วนร<วมของครูและครูบรรณารักษ/ในการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเครือคณะภคินี 
เซนต/ปอล เดอ ชาร/ตร ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล (Participation of Teacher and 
Librarian Teachers in Instruction and Study 
at Schools of the Sisters of Saint Paul of 
Chartres In Bangkok Metropolis and Its 
Environs) 

น.ส. เสาวภา สาระพิมพ/ 13,300.- 

10 การดําเนินงานห:องสมุดวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ (Library Management at Rajabhat 
University Campuses) 

ว<าท่ี ร.ต. หญิง นิธิมา 
แก:วมณี 
 

13,300.- 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือวิทยานิพนธ� เจ�าของวิทยานิพนธ� 
 

จํานวนเงิน/
แหล)งทุน 

11 การรู:สารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาไทยของ
นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
(ฝLายประถม) (Information Literacy in 
Developing the Thai Language Skills of 
Students at Ramkhamhaeng University 
Demonstration School (Elementary Level)) 

น.ส. นภิานันท/ จูฑะวนิช 
 

13,300.- 

12 การพัฒนาแหล<งเรียนรู:ออนไลน/ภูมิปSญญาท:องถ่ิน
ด:านสุขภาพ (The Development of Online 
Learning Resources for Local Wisdom on 
Health) 

น.ส. กาญจนา 
โล<นารายณ/ 

13,300.- 

13 อวัจนภาษาในนวนิยายเรื่องฟ;าใหม<ของ ศุภร 
บุนนาค (Nonverbal Language in Suporn 
Bunnag’s Novel Fa Mai) 

นายรณยุทธ  
เอ้ือไตรรัตน/ 

13,300 .- 

14 ประเพณีแห<ผ:าไตรถวายหลวงพ<อเกสร วัดท<าพระ 
เขตบางกอกใหญ< กรุงเทพมหานคร  
(The Procession of Offering Monk’s Robes 
to Luang Pho Keson Tradition, Tha Phra 
Temple, Bangkok Yai District, Bangkok 
Metropolis) 

น.ส. ธัญลักษณ/ โพธิกุล 
 

13,300 .- 

15 วรรณกรรมนิราชเมืองเพชรบุรี : การศึกษา 
เชิงวิเคราะห/ (Phetchaburi Nirat:  
An Analytical Study) 

นายณัฐวุฒิ  
คล:ายสุวรรณ 
 

13,300.- 

16 การศึกษาถึงผลกระทบของการใช:อีเมล/ 
ท่ีไม<เหมาะสมในองค/กร/สถานท่ีทํางาน  
(The Effects of Inappropriate E-mail Use in 
Business Organizations) 

น.ส. สิริกร แสนทวีสุข 
 

13,300.- 

17 การศึกษาปSญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ระหว<างการสัมภาษณ/งาน (A Study of English 
Communication Problems During Job 
Interviews) 

น.ส. ศรีสุดา แจ<มเจ็ดริ้ว 
 

13,300.- 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือวิทยานิพนธ� เจ�าของวิทยานิพนธ� 
 

จํานวนเงิน/
แหล)งทุน 

18 ภูมิปSญญาในวรรณกรรมเยาวชนของนักเขียน
ภาคใต: (Wisdom in Youth Adult Fiction by 
Southern Writers) 

น.ส. วัศรนันทน/ ชูชีพ 
 

13,300.- 

19 ศึกษาภาษากลวิธีการเขียน และเนื้อหาทางหนังสือ
การ/ตูนญ่ีปุLนแปลไทยชุดยอดนักสืบจิ๋วโคนัน 
(A Study of Language, Writing Techniques 
and The Contents of the Detective Conan, 
Japanese Comic Book Series, Thai Version) 

น.ส. ปรานต/ณัชธิดา  
เจ:าสินเจริญ 
 

13,300.- 

20 การศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อเก่ียวกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติในนวนิยายเรื่องล<องไพรและเรื่อง 
เพชรพระอุมา (A Comparative Study of 
Beliefs in the Supernatural in the Novels 
Long Phrai and Phet Phra Uma) 

น.ส. ธิดารัตน/ ปานบํารุง 
 

13,300.- 

21 การรับรู:บทบาทหน:าท่ีของผู:ให:บริการห:องสมุด 
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (The Perceptions 
of Roles and Duties by Library Service 
Providers in Public Universities) 

นางเยาวลักษณ/  
แสงสว<าง 
 

13,300.- 

22 ปSจจัยท่ีมีผลกระทบต<อพฤติกรรมการยอมรับ
เทคโนโลยี Web Mobile ในการเข:าถึงฐานข:อมูล 
e-Thesis (Factors Affecting Web Mobile 
Technology Adoption Behaviors in 
Accessing The E-thesis Database) 

น.ส. สวุิกรานต/  
ไตรวิทยาศิลป� 
 

13,300.- 

23 การใช:บริการห:องสมุดของนักเรียนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต: (The Use of Library Services by 
Students at Private Islamic Schools in  
the Three Southern Border Provinces) 

น.ส. อริศรา หะยีเด 13,300.-  

24 คุณลักษณะของบรรณารักษ/งานวิเคราะห/หมวดหมู<
และทํารายการในห:องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
(Characteristics of University Library 
Catalogers) 

น.ส. ภัทรรัตนา  
วายุบุตร 
 

13,300.- 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือวิทยานิพนธ� เจ�าของวิทยานิพนธ� 
 

จํานวนเงิน/
แหล)งทุน 

25 แนวทางการพัฒนาสัมมนาความร<วมมือระหว<าง
ห:องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (Guidelines for the 
Development of Cooperation Seminars by 
University Libraries) 

น.ส. กนกวรรณ บัวงาม 
 

13,300.- 

26 การศึกษาความเข:าใจในการใช:อวัจนภาษาของ
นักท<องเท่ียวจากภูมิภาคอาเซียน (A Study of 
The Understanding of Nonverbal 
Communication by ASEAN Tourists) 

นายธีระวัตร วานิคาม 
 

13,300.- 

27 การศึกษาสมญานามกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย 
ท่ีปรากฏในหนังสือพิมพ/สยามกีฬารายวัน 
(A Study of Thai Football League 
Nicknames as Seen in the Daily Siam 
Sports Newspaper) 

น.ส. ทัศนีย/ สระทองคํา 
 

13,300.- 

28 การศึกษาการเปลี่ยนรูปคําคุณศัพท/ท่ีแผลงมาจาก
คํากริยาให:เป6นคุณานุประโยค สําหรับการเรียน 
การสอนภาษาเยอรมันในประเทศไทย  
(The Transformation of Participial 
Attributes into Relative Clauses and Its 
Educational Implications for Teaching 
German in Thailand) 

น.ส. ปรียาภรณ/  
วงศ/วรชาติ 
 

15,300.- 

29 การรับสารสนเทศด:านการเกษตรของผู:นําเกษตรกร 
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร:อยเอ็ด (Exposure to 
Agricultural Information of Agricultural 
Leaders at Kaset Wisai District, Roi Et 
Province) 

น.ส. บุษบา มะลา 
 

13,300.- 

30 การบริหารงานบุคลากรห:องสมุดในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (Personnel Management 
at Rajabhat University Libraries) 

น.ส. สภุาภรณ/ ใจสุข 
 

13,300.- 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือวิทยานิพนธ� เจ�าของวิทยานิพนธ� 
 

จํานวนเงิน/
แหล)งทุน 

31 การมีส<วนร<วมในการอนุรักษ/วัฒนธรรมท:องถ่ิน 
(อีสานใต:) ของห:องสมุดโรงเรียน (School Library 
Participation in Local Cultural Conservation 
(South Isan)) 

น.ส. ดาหวัน ธงศรี 
 

13,300.- 

32 การประเมินสารสนเทศโรคหลอดเลือดสมอง 
บนระบบเครือข<ายอินเทอร/เน็ต (An Evaluation 
of Stroke Information Resources on  
The Internet) 

น.ส. ศิริลักษณ/ แซ<บ<าง 13,300.- 

รวม 32 ทุน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 การเพ่ิมและกระจายโอกาสบริการวิชาการให�แก)ประชาชนอย)างเท)าเทียม 
เป.าประสงค�ท่ี 1 เพ่ือนําศักยภาพทางวิชาการมาดําเนินการบริการวิชาการตามความต�องการของ
กลุ)มเป.าหมายจนเกิดผลลัพธ�และความพึงพอใจต)อชุมชนและสังคม 
กลยุทธ�ท่ี 1 ส)งเสริมการจัดบริการวิชาการแก)สังคม 
 

โครงการบริการวิชาการแก)สังคมของหน)วยงาน 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ี 
จํานวน/
ผู�เข�าร)วม 

งบประมาณ 

1 โครงการความร<วมมือกับ
สํานักงานเขตบางกะปP  
“การแปลเอกสารราชการ
เป6นภาษา-ต<างประเทศ”  

ม.ค.-มี.ค. 
59 

คณะมนุษยศาสตร/ 
มร. และสํานักงาน
เขตบางกะปP 

1 ชุมชน งบรายได: มร. 
2,300.- 

2 โครงการ “จิตรกรรม 
ระเบียงคดวัดพระศรีรัตน- 
ศาสดาราม: ฉากเกียรติยศ 
ในระบอบสมบูรณาญา- 
สิทธิราชย/”  

20 ก.พ. 59 วัดพระศรีรัตน-
ศาสดาราม 

61 คน งบรายได: มร. 
2,800.- 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ี 
จํานวน/
ผู�เข�าร)วม 

งบประมาณ 

3 โครงการพัฒนาห:องสมุด
โรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

4 มี.ค. 59 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรสาคร 

30 คน งบรายได: มร. 
14,755.- 

4 โครงการการอบรมความรู:
เรื่อง “อยุธยาศึกษา”  
 

26 ก.พ. 59 พิพิธภัณฑสถาน-
แห<งชาติ  
เจ:าสามพระยา 
พระนครศรีอยุธยา 

56 คน งบรายได: มร. 
2,800.- 

5 โครงการอบรมภาษารัสเซีย
ให:กับผู:สนใจท่ัวไป รุ<นท่ี 49 

13 ก.พ.- 
9 เม.ย. 59 

คณะมนุษยศาสตร/ 50 คน เก็บจาก
ผู:เข:าร<วม
33,600.- 

6 โครงการอบรมภาษารัสเซีย
ให:กับผู:สนใจท่ัวไป รุ<นท่ี 50 

7 พ.ค.- 
2 ก.ค. 59 

คณะมนุษยศาสตร/ 50 คน เก็บจาก
ผู:เข:าร<วม
33,600.- 

รวม 6 โครงการ 
 

โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยความร)วมมือระหว)างคณะ 
 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ี 

จํานวน/
ผู�เข�าร)วม 

งบประมาณ 

1 โครงการ “การปฏิบัติการออก
เสียงและการใช:ภาษาไทยอย<าง
ถูกต:องของครูและนักเรียน
โรงเรียนขนาดเล็กในเขต
จังหวัดอุทัยธานี” 

26-28 
ม.ค. 59 

สาขา- 
วิทยบริการฯ 
จังหวัด
อุทัยธานี  

43 คน งบคลัง 
42,360.- 

2 โครงการ “การฝ�กปฏิบัติ 
การใช:ภาษาอังกฤษอย<าง 
มีประสิทธิภาพสําหรับครู 
และนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุทัยธานี”  

2-4 ก.พ. 
59 

สาขา- 
วิทยบริการฯ 
จังหวัด
อุทัยธานี 

130 คน งบคลัง
42,053.- 

รวม 2 โครงการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 การส)งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสร�างความสมานฉันท� สามัคคี ปรองดอง 
และค)านิยมหลักของคนไทย 
เป.าประสงค�ท่ี 1 ประชาชนได�รับความรู� ความเข�าใจ มีความตระหนักร)วมอนุรักษ�และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ�ท่ี 1 ส)งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
 

โครงการบูรณาการด�านศิลปะและวัฒนธรรมร)วมกับการเรียนการสอน 
 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

วันท่ี/ 
ระยะเวลา 

สถานท่ี 
จํานวน/ 
ผู�เข�าร)วม 

งบประมาณ 

1 โครงการเสริมสร:างศิลปะ-
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
จากการสร:างพระพุทธรูป  
ณ วัดอ<างหิน ตําบลสามพระยา 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

1-9 ต.ค. 58 
และ 12 ต.ค. 
58 

วัดอ<างหิน  
จ.เพชรบุรี 

97 คน - 

2 โครงการฝ�กอบรมหลักสูตร 
“การนําพุทธธรรมมาใช: 
ในชีวิตประจําวัน” ภาค 2  
ป
การศึกษา 2558 

16 ธ.ค. 58- 
19 ก.พ. 59 

อาคารสวรรค/
โลก มร. และ 
วัดจากแดง 

79 คน งบรายได: มร.
45,465.80 

3 โครงการสองวัฒนธรรม 
บนสองฝS�งคลองแสนแสบ 
“ประเพณีท:องถ่ินด้ังเดิม 
ชาวไทยพุทธ-มุสลิม” 

19 พ.ค. 59 ห:องประชุม
พวงแสด มษ. 
มร. 

91 คน งบรายได: มร.
13,940.- 

4 โครงการเยี่ยมชมโบราณสถาน
สืบสานวัฒนธรรมไทย 

21 มิ.ย. 59 จังหวัดพระนคร-
ศรีอยุธยา 

43 คน งบรายได: มร.
17,450.- 

5 โครงการฝ�กอบรมหลักสูตร 
“การนําพุทธธรรมมาใช: 
ในชีวิตประจําวัน” ภาค 1  
ป
การศึกษา 2559 

6 ก.ค. 59-  
13 ก.ย. 59 

อาคาร 
สวรรคโลก มร. 
และวัดจากแดง 

83 คน งบรายได: มร.
48,560.- 

6 โครงการ “มรดกธรรม 
นําคุณค<าสู<ชีวิต” 

19 ส.ค. 59 ห:องประชุม
พวงแสด 
มษ. มร. 

106 คน งบรายได: มร.
14,598.- 

รวม 6 โครงการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5 การดําเนินงานตามกรอบข�อตกลงประชาคมอาเซียน 
เป.าประสงค�ท่ี 1 นักเรียน นักศึกษา คณาจารย�และบุคลากรทางการศึกษามีส)วนร)วมเสริมสร�าง
ความสัมพันธ�และพัฒนาความร)วมมือกับประเทศในภูมิภาค 
กลยุทธ�ท่ี 1 ส)งเสริมและพัฒนาพันธกิจสู)ประชาคมอาเซียน 
 

โครงการเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรให�มีสมรรถนะสากล 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
วันท่ี/ 

ระยะเวลา 
สถานท่ี 

จํานวน/ 
ผู�เข�าร)วม 

งบประมาณ 

1 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน  
ระหว<างมหาวิทยาลัยรามคําแหง
กับมหาวิทยาลัยฮานอย  

เม.ย.-มิ.ย. 
59 

ม. ฮานอย 
ประเทศเวียดนาม 

5 คน งบรายได: มร.
48,800.- 

2 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน ระหว<างประเทศ
ไทยและประเทศอินโดนีเซีย 
(นักศึกษาอินโดนีเซียเดินทาง 
มาแลกเปลี่ยนท่ีประเทศไทย 
จํานวน 10 คน ครูผู:ดูแล 1 คน) 

24 ก.ค.- 
14 ส.ค. 59 

มษ. มร. 11 คน งบรายได: มร.
67,770.- 

3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีระหว<าง
ประเทศไทยและประเทศ-
อินโดนีเซีย (นักศึกษาไทย
เดินทางไปแลกเปลี่ยน 
ท่ีประเทศอินโดนีเซีย จํานวน  
6 คน ครูผู:ดูแล 1 คน) 

25 ก.ย.- 
16 ต.ค. 59 

ม. Padjadjaran 
ประเทศ
อินโดนีเซีย 

7 คน งบรายได: มร.
64,000.- 

4 โครงการพัฒนาความร<วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบัน-
อุดมศึกษาในประเทศ
อินโดนีเซีย 

ภาค 2  
ป
การศึกษา 
(ป
การศึกษา 
2559 และ 
2560) 

เมืองบันดุง 
ประเทศ- 
อินโดนีเซีย 

4 คน งบรายได: มร.
128,920.- 

รวม 4 โครงการ 
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โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

วันท่ี/ 
ระยะเวลา 

สถานท่ี 
จํานวน/ 
ผู�เข�าร)วม 

งบประมาณ 

1 โครงการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติด:านภาษาเยอรมัน 
ในฐานะภาษาต<างประเทศ 
ในอาเซียน ครั้งท่ี 4 

26-27 
พ.ย. 58 

คณะรัฐศาสตร/ 
มร. 

70 คน งบรายได: มร.
243,774.61 

รวม 1 โครงการ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 6 การพัฒนาศักยภาพด�านการบริหาร 
เป.าประสงค�ท่ี 1 ระบบบริหารมีคุณภาพและมาตรฐานเป>นท่ียอมรับของผู�รับบริการ 
กลยุทธ�ท่ี 1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย�ให�มีบทบาทเชิงรุก 
 

โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให�มีสมรรถนะและทักษะสูงข้ึน 
 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

วันท่ี/ 
ระยะเวลา 

สถานท่ี 
จํานวน/ 
ผู�เข�าร)วม 

งบประมาณ 

1 โครงการ “AEC กับการพัฒนา
บทบาทของบุคลากร 
สายสนับสนุน” 

28-30  
ม.ค. 59 

ห:องประชุม
พวงแสด มษ. 
มร. และ
โรงแรมโยโกะ 
รีเวอร/แคว  
รีสอร/ท 

80 คน งบรายได: มร.
119,890.- 
เงินทุนคณะฯ 
42,035.- 

2 โครงการความเป6นหุ:นส<วน 
และความร<วมมือทางวิชาการ 
พ.ศ. 2559 กับมหาวิทยาลัย
แห<งเมืองเยนา ประเทศเยอรมนี 

ม.ค.-ธ.ค. 59 มหาวิทยาลัย
แห<งเมืองเยนา 
ประเทศ
เยอรมนี 

4 คน งบรายได: มร.
71,700.- 

3 โครงการประชุมเพ่ือชี้แจง
วิสัยทัศน/ พันธกิจ และกลยุทธ/
ตามแผนปฏิบัติราชการ  
แก<บุคลากรคณะมนุษยศาสตร/ 

23 มิ.ย. 59 ห:องประชุม
พวงแสด  
มษ. มร. 

140 คน เงินทุนคณะฯ
12,180.- 

รวม 3 โครงการ 
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กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
 

ชื่อ-สกุล กิจกรรม/ประชุมวิชาการ/ 
สัมมนา 

สถานที่ ระยะเวลา 

รศ. ดร. ประภาวดี กุศลรอด 
รศ. ดร. ดํารงค/ ฐานด ี
รศ. เสาวภาคย/ วรลัคนากุล 
ผศ. ดร. อัญชลี โตพึ่งพงศ/ 
ผศ. ดร. สหะโรจน/ กิตติมหาเจริญ 
ผศ. ดร. สรตี ปรีชาปSญญากุล 
ผศ. ดร. นพธร ปSจจัยคุณธรรม 
ผศ. ดร. จินดา ศรีรัตนสมบุญ 
ผศ. ดร. สมภักดิ์ จันทร/สุกรี 
ผศ. ดร. รุ<งโรจน/ ภิรมย/อนุกูล 
ผศ. ดร. ภีมศักดิ์ เอ:งฉ:วน 
ผศ. คนึงนิตย/ จนัทุรัตน/ 
ผศ. ไม: สงวนสกุล 
ผศ. เดมีย/ ระเบียบโลก 
ผศ. จิณห/นิภา ทาสุคนธ/ 
อ. ดร. แก:วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล 
อ. ดร. สมชาย เซ็มมี 
อ. ดร. โอฬาร พฤติศรัณยนนท/ 
อ. ดร. สุภัทรา บุญปSญญาโรจน/ 
อ. ดร. ธีระนันท/ วิชัยดษิฐ 
อ. ดร. ไพรริน สิมมา 
PD. Dr. Salifou Traore 
อ. พัชรินทร/ ชัยวรรณ 
อ. ภกุล หทัยรัตนกุล 
อ. ดุสิตา ปริญญาพล 
อ. พัฒนเดช กอวัฒนา 
อ. ปฐม ตาคะนานนัท/ 
อ. ธิษณา วีรเกียรติสุนทร 
อ. ศุภรัตน/ ตี่คะกุล 
อ. ตรีนุช พลางกูร 
อ. สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “ระบบฐานข:อมูล 
ด:านการประกันคุณภาพ
การศึกษา (CHE QA Online 
System 3 D) ประจําป

การศึกษา 2557” 

ห:องปฏิบัติการ ITSC 
5 อาคารเวียงคํา  
ชั้น 2 มร. 

18 พ.ย. 58 
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ชื่อ-สกุล กิจกรรม/ประชุมวิชาการ/ 
สัมมนา 

สถานที่ ระยะเวลา 

อ. พุฒิตา สงวนไทร 
อ. พัชรภี ฐาปโนสถ 
อ. พรชิตา อุปถัมภ/ 
อ. ศิริงาม แผลงชีพ 
อ. นภสมน นิจรันดร/ 
อ. ดิศราพร วิทยานนท/ 
ว<าที่ ร.ต. หญิง พัทณวดี มะริธง 
น.ส. โชติรส เลีย้งรักษา 
น.ส. มณีรัตน/ สุทธิวานิช 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “ระบบฐานข:อมูล 
ด:านการประกันคุณภาพ
การศึกษา (CHE QA Online 
System 3 D) ประจําป

การศึกษา 2557” 

ห:องปฏิบัติการ ITSC 
5 อาคารเวียงคํา  
ชั้น 2 มร. 

18 พ.ย. 58 

รศ. ดร. ประภาวดี กุศลรอด 
ผศ. ดร. สมภักดิ์ จันทร/สุกรี 
ผศ. จิณห/นิภา ทาสุคนธ/ 
อ. ดร. โอฬาร พฤติศรัณยนนท/ 
อ. นภสมน นิจรันดร/ 

ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ
เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยระดบั
บัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 7 

อาคารหอประชุม 
พ<อขุนรามคําแหง
มหาราช 

25 พ.ย. 58 

อ. ดิศราพร วิทยานนท/ 
นางสุกัญญา ชินกูล 
นางสังเวียน พาเฮือง 
น.ส. วชิรา ปPยะตระภูม ิ
น.ส. นลนิี บุญเก้ือ 
น.ส. มณีรัตน/ สุทธิวานิช 

โครงการฝ�กอบรม เร่ือง  
“การจัดซ้ือจัดจ:างภาครัฐ 
ด:วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส/  
(e-GP) ระยะที่ 3 (e-market 
และ e-bidding)” 

อาคารเวียงคํา 1 ธ.ค. 58 
 

อ. ดิศราพร วิทยานนท/ 
นางสังเวียน พาเฮือง 
น.ส. วชิรา ปPยะตระภูม ิ
น.ส. นลนิี บุญเก้ือ 
น.ส. จันทร/วิภา วินทะชัย 
น.ส. มณีรัตน/ สุทธิวานิช 

โครงการฝ�กอบรม เร่ือง  
“การจัดซ้ือจัดจ:างภาครัฐ 
ด:วยวิธีสอบราคา วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส/ (Electronic 
Market: e-market)  
และวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส/ (Electronic 
Bidding: e-bidding)” 

อาคารหอประชุม 
พ<อขุนรามคําแหง
มหาราช 

19-20 ธ.ค. 58 

รศ. สมร วิเศษมณี 
ผศ. จิณห/นิภา ทาสุคนธ/ 
อ. รัตน/ฐาภัทร อารยสมโพธิ ์
อ. รัฐพร อมตวนิช 
 

โครงการฝ�กอบรม เร่ือง 
“สมรรถนะเทคโนโลยี ภารกิจ
ที่ท:าทายของอาจารย/
มหาวิทยาลยั”” 

สถาบนัคอมพิวเตอร/ 21-24 ธ.ค. 58 
11-13 ม.ค. 59 
25-28 ม.ค. 59 
8-9 ก.พ. 59 
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ชื่อ-สกุล กิจกรรม/ประชุมวิชาการ/ 
สัมมนา 

สถานที่ ระยะเวลา 

น.ส. ดาราวรรณ ล:อมเสถียร 
น.ส. สุพาภรณ/ แสนใจ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “การใช:สื่อโซเชียลมีเดีย 
เพื่อประชาสัมพนัธ/การรับ
สมัครนักศึกษาใหม<” 

อาคารเวียงคํา 1-2 ก.พ. 59 

รศ. อรุณทวดี พัฒนิบูลย/ 
ผศ. จิณห/นิภา ทาสุคนธ/ 
อ. อัญชลา โภชนสมบูรณ/ 
อ. นภสมน นิจรันดร/ 

โครงการฝ�กอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร  
“การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน” 

อาคารท<าชยั 4-5 ก.พ. 59 

นางรสริน สกุลโรจนประวัต ิ
น.ส. ดาราวรรณ ล:อมเสถียร 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การให:บริการนักศึกษา
พิการ  

อาคารนพมาศ และ
โรงแรมสามพราน 
ริเวอร/ไซต/ 

5-7 ก.พ. 59 

รศ. ดร. ลักษณวัต ปาละรัตน/ 
รศ. เอมอร ดิสปSญญา 
ผศ. ดร. สถิตย/ ไชยปSญญา 
ผศ. ดร. สรตี ปรีชาปSญญากุล 
ผศ. วรัตธนันท/ รักษ/วิเชียร 
ผศ. บุญมา พิพิธธนา 
ผศ. พรทิพย/ วนรัฐิกาล 
ผศ. จิณห/นิภา ทาสุคนธ/ 
ผศ. ไม: สงวนสกุล 
อ. ดร. ธีระนันท/ วิชัยดษิฐ 
อ. ดร. ภีมศักดิ์ เอ:งฉ:วน 
อ. ดร. สมชาย เซ็มมี 
อ. จีรพล เกตุจุมพล 
อ. อัญชลา โภชนสมบูรณ/ 
อ. กัลยาณี สุภวัน 
อ. ณัฐวรรณ ชั่งใจ 
อ. ภัสธิดา บุญชวลิต 
อ. ปฐม ตาคะนานนัท/ 
อ. นภสมน นิจรันดร/ 
 
 
 

โครงการประชุมทางวชิาการ 
เร่ือง “ลักษณะและแนวโน:ม
การจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง” 

คณะนิติศาสตร/ 18 ก.พ. 59 
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ชื่อ-สกุล กิจกรรม/ประชุมวิชาการ/ 
สัมมนา 

สถานที่ ระยะเวลา 

อ. รัตน/ฐาภัทร อารยสมโพธิ ์
อ. ศุภรัตน/ ตี่คะกุล 
อ. พรชิตา อุปถัมภ/ 
อ. ศรีวรา ผาสุกดี 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “ผู:ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร รุ<นที่ 2” 

คณะวิทยาศาสตร/  23-24 ก.พ. 59 

ผศ. จิณห/นิภา ทาสุคนธ/ 
อ. Antoine CARQUIN 

การบรรยายในหัวข:อ 
“Canada-Thailand 
Bilateral Relations” 

อาคารหอประชุม 
พ<อขุนรามคําแหง
มหาราช 

30 มี.ค. 59 

นางสมคิด สํารองพนัธ/ 
นางนลนิี ยิ่งยง 
นางประภาพรรณ ทวีวาร 
นางรสริน สกุลโรจนประวัต ิ
น.ส. กฤษณวรรณ วิงวอน 

โครงการรักษ/สุขภาพกับ 
สํานักกีฬา 

สํานักกีฬา 29 เม.ย. 59 
 

อ. ประเสริฐ เย็นประสิทธิ ์
อ. อุกฤษฏ/ เฉลิมแสน 
นางกรรณิการ/ บูรศิริรักษ/ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ออกแบบสื่อการสอนและ 
การใช:มัลติมีเดียเพื่อการสอน 

อาคารเวียงคํา 29 เม.ย. 59 

ผศ. ดร. ภีมศักดิ์ เอ:งฉ:วน 
ผศ. ดร. รุ<งโรจน/ ภิรมย/อนุกูล 
อ. พุฒิตา สงวนไทร 
อ. รัตน/ฐาภัทร อารยสมโพธิ ์
อ. ประเสริฐ เย็นประสิทธิ ์
อ. ตรีนุช พลางกูร 
อ. อัญชลา โภชนสมบูรณ/ 
อ. กิติยวดี ชาญประโคน 
ว<าที่ ร.ต. หญิง พัทณวดี มะริธง 
นางสมคิด สํารองพนัธ/ 
น.ส. นุจรินทร/ โกมล 
นายภัทรพล เพ็ญสุข 
ว<าที่ ร.ต. หญิง ดวงแก:ว  
อยู<ประเสริฐ 
น.ส. ภิศรามณีษ/ อาจชอบการ 
น.ส. โชติรส เลีย้งรักษา 
 
 

โครงการฝ�กอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง “การใช:
โปรแกรมระบบจัดตารางสอน
ออนไลน/” 

สถาบนัคอมพิวเตอร/ 16 พ.ค. 59 
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ชื่อ-สกุล กิจกรรม/ประชุมวิชาการ/ 
สัมมนา 

สถานที่ ระยะเวลา 

Mr. Steven David Sills 
Mr. Rick Lynn Whisenand 

ประชุมทางวชิาการ เร่ือง  
สะเต็มศึกษา (STEM 
Education)  

คณะรัฐศาสตร/ 16 พ.ค. 59 

อ. อุกฤษฏ/ เฉลิมแสน โครงการฝ�กอบรมเชิง
ปฏิบัติการการผลิตหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส/ 

อาคารเวียงคํา 3 มิ.ย. 59 
 

รศ. ดร. ประภาวดี กุศรอด 
ผศ. ดร. ภีมศักดิ์ เอ:งฉ:วน 
ผศ. ดร. สว<างวัน ไตรเจริญวิวัฒน/ 
ผศ. ดร. จินดา ศรีรัตนสมบุญ 
ผศ. ดร. สมภักดิ์ จันทร/สุกรี 
ผศ. ดร. อุดมพร ชั้นไพบลูย/ 
อ. พรชิตา อุปถัมภ/ 
อ. ศิริงาม แผลงชีพ 
อ. พัชรินทร/ ชัยวรรณ 
อ. ศรีวรา ผาสุกดี 
อ. อุกฤษฏ/ เฉลิมแสน 

โครงการประชุมทางวชิาการ 
เร่ือง “การออกแบบ 
การจัดการการเรียนรู: 
และการออกแบบการวัด
ประเมินผลการเรียนรู:
รายวิชา” 

หอประชุมพ<อขุน
รามคําแหงมหาราช 

13 มิ.ย. 59 

อ. กิติยวดี ชาญประโคน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “เทคนิคการเขียน 
และการวิเคราะห/ข:อสอบ” 

อาคารสุโขทัย 15 มิ.ย. 59 

ผศ. ดร. จินดา ศรีรัตนสมบุญ 
อ. อุกฤษฏ/ เฉลิมแสน 

โครงการฝ�กอบรม เร่ือง  
การใช:ฐานข:อมูลออนไลน/ 
เพื่อการวิจัย 

สํานักหอสมุดกลาง 21 มิ.ย.51 

รศ. ดร. ประภาวดี กุศลรอด 
รศ. ดร. อุษา กรทับทิม 
รศ. ภาคินี อัครมาส 
รศ. อรุณทวดี พัฒนิบูลย/ 
ผศ. ดร. สว<างวัน ไตรเจริญวิวัฒน/ 
ผศ. ดร. จินดา ศรีรัตนสมบุญ 
อ. ดร. โอฬาร พฤติศรัณยนนท/ 
อ. พัชรินทร/ ชัยวรรณ 
อ. อัญชลา โภชนสมบูรณ/ 
 

โครงการประชุมทางวชิาการ 
เร่ือง “นวัตกรรมการเรียนรู: 
ในระดับอุดมศึกษา  
ในศตวรรษที่ 21” 

อาคารสุโขทัย ชั้น 3 23 มิ.ย. 59 
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 (41) 

ชื่อ-สกุล กิจกรรม/ประชุมวิชาการ/ 
สัมมนา 

สถานที่ ระยะเวลา 

นายเอนก ใจกุย 
นายสุรชัย ไพรินทร/ 
นายเจริญ ศิริพันธ/ 
นายวิรัตน/ ภู<ระหงษ/ 

โครงการอบรมการประหยัด
พลังงานในระบบไฟฟ;า 
แสงสว<างในมหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

อาคารเบกพล 23 มิ.ย. 59 
 

นางกรรณิการ/ บูรศิริรักษ/ 
น.ส. สุพาภรณ/ แสนใจ 
น.ส. นุจรินทร/ โกมล 
น.ส. โชติรส เลีย้งรักษา 
น.ส. จิรสุดา รัตนกาญจนาภา 

โครงการฝ�กอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช:
งานโปรแกรมประยุกต/กูเก้ิล 
(Introduction to Google 
Apps)”  

อาคารสถาบนั
คอมพิวเตอร/ 

12 ก.ค. 59 

อ. อัญชลา โภชนสมบูรณ/ โครงการฝ�กอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช:
งานโปรแกรมประยุกต/กูเก้ิล 
(Introduction to Google 
Apps)”  

อาคารสถาบนั
คอมพิวเตอร/ 

13 ก.ค. 59 

รศ. ภาคินี อัครมาส 
ผศ. ดร. สหะโรจน/ กิตติมหาเจริญ 
ผศ. ดร. ประภาส พาวินนัท/ 
ผศ. ดร. ภีมศักดิ์ เอ:งฉ:วน 
อ. ดร. แก:วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล 
อ. ดร. สมชาย เซ็มมี 
อ. ดร. ธีระนันท/ วิชัยดษิฐ 
อ. รัตน/ฐาภัทร อารยสมโพธิ ์
อ. อรรถพล ปะมะโข 
อ. ประเสริฐ เย็นประสิทธิ ์
อ. ณัฐวรรณ ชั่งใจ 
อ. พรชิตา อุปถัมภ/ 
อ. ศิริงาม แผลงชีพ 

ประชุมทางวชิาการ เร่ือง 
“หลักเกณฑ/และปSญหา 
การขอตําแหน<งทางวชิาการ” 

อาคารหอประชุม 
พ<อขุนรามคําแหง
มหาราช 

27 ก.ค. 59 

นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท 
น.ส. กฤษณวรรณ วิงวอน 

โครงการฝ�กอบรมหลักสูตร 
“เทคนิคการวิเคราะห/ข:อมูล
เพื่อการวิจัย” 
 
 
 

อาคารสถาบนั
คอมพิวเตอร/ 

27-29 ก.ค. 59 
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 (42) 

ชื่อ-สกุล กิจกรรม/ประชุมวิชาการ/ 
สัมมนา 

สถานที่ ระยะเวลา 

ผศ. ดร. สมภักดิ์ จันทร/สุกรี 
อ. ดร. โอฬาร พฤติศรัณยนนท/ 
อ. สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ ์

โครงการฝ�กอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิค
การแปลความหมายข:อมูล
และการเขียนรายงาน 
การวิจัย” 

อาคารท<าชยั ชัน้ 2 28-29 ก.ค. 59 

น.ส. สุพาภรณ/ แสนใจ โครงการอบรมหลักสูตร  
การใช:งานเวบ็ไซต/สําเร็จรูป 
(Joomla) เบื้องต:น 

สถาบนัคอมพิวเตอร/ 2-4 ส.ค. 59 

น.ส. นุจรินทร/ โกมล 
ว<าที่ ร.ต.หญิง ดวงแก:ว  
อยู<ประเสริฐ 

โครงการฝ�กอบรม หลักสูตร 
“การจัดการเอกสารในองค/กร
ด:วย Microsoft word 
2013” 

อาคารสถาบนั
คอมพิวเตอร/ 

3-4 ส.ค. 59 

นางกรรณิการ/ บูรศิริรักษ/ 
น.ส. ดาราวรรณ ล:อมเสถียร 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด:านบริหารกิจการนักศึกษา 
“การเสริมสร:างประสทิธิภาพ
ด:านกิจการนักศึกษา” 

อาคารหอประชุม 
พ<อขุนรามคําแหง
มหาราช 

3-5 ส.ค. 59 

นางสมคิด สํารองพนัธ/ 
น.ส. กฤษณวรรณ วิงวอน 

โครงการฝ�กอบรม หลักสูตร 
“การจัดการเอกสารในองค/กร
ด:วย Microsoft word 
2013” 

อาคารสถาบนั
คอมพิวเตอร/ 

8-9 ส.ค. 59 
 

นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท 
น.ส. จิรสุดา รัตนกาญจนาภา 
 

โครงการฝ�กอบรม หลักสูตร 
“การผลิตสื่อสิ่งพิมพ/เพื่องาน
ประชาสัมพนัธ/ด:วยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร/” 

อาคารสถาบนั
คอมพิวเตอร/ 

16-17 ส.ค. 59 

น.ส. สุพาภรณ/ แสนใจ โครงการอบรมหลักสูตร  
การใช:งานเวบ็ไซต/ สําเร็จรูป 
(Joomla) ระดับกลาง 

สถาบนัคอมพิวเตอร/ 16-18 ส.ค. 59 

นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท 
น.ส. สุพาภรณ/ แสนใจ 

โครงการสัมมนา ผู:ดูแล
เว็บไซต/หน<วยงานภายใน
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 
 
 

สถาบนัคอมพิวเตอร/ 19 ส.ค. 59 
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ชื่อ-สกุล กิจกรรม/ประชุมวิชาการ/ 
สัมมนา 

สถานที่ ระยะเวลา 

รศ. ดร. ประภาวดี กุศลรอด 
ผศ. ดร. รุ<งโรจน/ ภิรมย/อนุกูล 
ผศ. ดร. จินดา ศรีรัตนสมบุญ 
ผศ. ดร. สว<างวัน ไตรเจริญวิวัฒน/ 
ผศ. ดร. ภีมศักดิ์ เอ:งฉ:วน 
ผศ. คนึงนิตย/ จนัทุรัตน/ 
ผศ. จิณห/นิภา ทาสุคนธ/ 
อ. ดร. สุภัทรา บุญปSญญาโรจน/ 
อ. จีรพล เกตุจุมพล 
อ. ตรีนุช พลางกูร 
อ. นภสมน นิจรันดร/ 
นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท 
น.ส. สุกัญญา สมานเพื่อน 
น.ส. นันทิชา รอดไทย 
น.ส. วิชชญา ลิขิตอิทธิรักษ/ 
น.ส. วชิรา ปPยะตระภูม ิ
นายสุรชัย ไพรินทร/ 
นายพงศกร เล<าซ้ี 

โครงการเสวนา เร่ือง  
การดําเนินการบริหารความ
เสี่ยงฯ “ประเด็นความเสี่ยง
ด:านต<างๆ ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหงในอนาคต” 

อาคารหอประชุม 
พ<อขุนรามคําแหง
มหาราช 

23-24 ส.ค. 59 

นางสังเวียน พาเฮือง 
น.ส. วชิรา ปPยะตระภูม ิ
 

โครงการฝ�กอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การใช:งานระบบ 
3 มิติ Oracle E-Business 
Suit R12” 

อาคารเวียงคํา ชัน้ 2 7 ก.ย. 59 

น.ส. ชลพรรษ ลิน้บาง 
น.ส. วิชชญา ลิขิตอิทธิรักษ/ 

โครงการฝ�กอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การใช:งานระบบ 
3 มิติ Oracle E-Business 
Suit R12” 

อาคารเวียงคํา ชัน้ 2 8 ก.ย. 59 

นางสังเวียน พาเฮือง 
น.ส. วชิรา ปPยะตระภูม ิ
 

โครงการฝ�กอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การใช:งานระบบ 
3 มิติ Oracle E-Business 
Suit R12”  

อาคารเวียงคํา ชัน้ 2 7-9 ก.ย. 59 

นางสุกัญญา ชินกูล 
น.ส. กิตติวรรณ ปSญญาบุตร 

โครงการฝ�กอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การใช:งานระบบ 
3 มิติ Oracle E-Business 
Suit” 

อาคารเวียงคํา ชัน้ 2 23 และ 26-27 
ก.ย. 59 
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ชื่อ-สกุล กิจกรรม/ประชุมวิชาการ/ 
สัมมนา 

สถานที่ ระยะเวลา 

ผศ. ดร. จินดา ศรีรัตนสมบุญ 
น.ส. ราตรี พงษ/สวุรรณ 
นางสุกัญญา ชินกูล 
น.ส. ชลพรรษ ลิน้บาง 
นางสังเวียน พาเฮือง 
น.ส. วชิรา ปPยะตระภูม ิ

ประชุมเสวนาเครือข<ายงาน
ด:านนโยบายและแผนการคลัง 
ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. 2559 

อาคารหอประชุม 
พ<อขุนรามคําแหง
มหาราช 

22-23 ก.ย. 59 

 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
ชื่อ-สกุล กิจกรรม/ประชุมวิชาการ/ 

สัมมนา 
สถานที่ ระยะเวลา 

ผศ. ดร. อาจรณ เชษฐสุมน สัมมนาภายใต:หัวข:อ  
“การเสวนาระหว<างความ
เชื่อและการอยู<ร<วมกันโดย
สันติในสังคมพหุวัฒนธรรม” 

โรงแรมอนันตรา สยาม 
กรุงเทพฯ 

11 ม.ค. 59 

ผศ. ดร. สว<างวัน ไตรเจริญวิวัฒน/ 
อ. ดร. โอฬาร พฤติศรัณยนนท/ 
อ. ดร. ไพรริน สิมมา 
อ. รัฐพร อมตวนิช 
Ms. Esterlicia López García 
Mr. Sergio Esteban Redondo 

ประชุมวชิาการนานาชาติ  
IX Congreso de la 
Asociación Asiática de los 
Hispanistas 

จุฬาลงกรณ/-
มหาวิทยาลยั 

22-24 ม.ค. 
59 

อ. อัญชลา โภชนสมบูรณ/ สัมมนาวชิาการเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ:าอยู<หัว ในโอกาส 
มหามงคล ฉลองสิริราชสมบตัิ
ครบ 70 ป
 9 มิ.ย. 59 เร่ือง
“ไทในไทย: พลวัตชาติพนัธุ/ 
ภาษาและวัฒนธรรม” 

ศูนย/มานษุยวิทยาสิรินธร 
(องค/การมหาชน) 

15-16 ก.พ. 
59 

อ. พรชิตา อุปถัมภ/ 
อ. ศิริงาม แผลงชีพ 

โครงการประชุมทางวชิาการ
ระดับชาติ คร้ังที่ 6 เร่ือง 
Growing Green library for 
All (Growing GLA) 
 

โรงแรมลี การ/เด:น 
พลาซ<า จ.สงขลา 

16-17 ก.พ. 
59 



  รายงานประจําป
 
  งบประมาณ 2559 
  

 (45) 

ชื่อ-สกุล กิจกรรม/ประชุมวิชาการ/ 
สัมมนา 

สถานที่ ระยะเวลา 

อ. อัญชลา โภชนสมบูรณ/ ประชุมทางวชิาการ สกอ. 
ประเทศไทย คร้ังที่ 36  
(The 36th Inter-University 
Conference) เร่ือง 
“Mapping Out New 
landscape of Higher 
Education in Southeast 
Asia” 

มหาวิทยาลยั 
กรุงเทพ 

24 ก.พ. 59 

ผศ. เดมีย/ ระเบียบโลก 
อ. ศรีวรา ผาสุกดี 

โครงการฝ�กอบรมหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ที่เก่ียวข:องกับการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการในระดับ-
อุดมศึกษา (หลักสูตรสําหรับ
คณาจารย/ผู:สอน) 

บ:านอัมพวา  
รีสอร/ท แอนด/สปา 
จ.สมุทรสงคราม 

2-5 มี.ค. 59 

รศ. เสาวภาคย/ วรลัคนากุล 
ผศ. ดร. นพธร ปSจจัยคุณธรรม 
 

โครงการฝ�กอบรม หลักสูตร 
“มารยาทและเทคนิค 
การเป6นล<ามไทย-จีนที่ดี” 

สถาบนับัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร/ 

12 มี.ค. 59 

ผศ. ดร. ประภาส พาวินนัท/ 
ผศ. ดร. ภีมศักดิ์ เอ:งฉ:วน 

ประชุมวชิาการเร่ือง 
“ห:องสมุดเพื่อการพัฒนา
สังคมดิจิทัลที่ยั่งยนื” 

โรงแรมแอมบาส 
ซาเดอร/ กทม. 

16-18 มี.ค. 
59 

ผศ. ดร. ภีมศักดิ์ เอ:งฉ:วน 
อ. พรชิตา อุปถัมภ/ 

โครงการสัมมนาทางวิชาการ 
เร่ือง ความท:าทายของ
ห:องสมุดในการให:บริการ
สารสนเทศยุคดิจทิัล 

มหาวิทยาลยับูรพา 21-22 มี.ค. 
59 

รศ. สมร วิเศษมณี 
อ. สิริศิระ โชคทวีกิจ 

ประชุมวชิาการในวันคล:าย 
วันสถาปนาสถาบันบัณฑิต- 
พัฒนบริหารศาสตร/ ประจําป
 
2559 เร่ือง “นิด:า 5 ทศวรรษ
กับการพัฒนาอย<างยัง่ยืน” 

สถาบนับัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร/ 

31 มี.ค. 59 

อ. ดร. ชลพัชร/ เต็มสงสัย งานสัมมนาเร่ือง “การพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนการ
สอนภาษาจีนในประเทศไทย” 
 
 

จุฬาลงกรณ/
มหาวิทยาลยั 

7 เม.ย. 59 
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 (46) 

ชื่อ-สกุล กิจกรรม/ประชุมวิชาการ/ 
สัมมนา 

สถานที่ ระยะเวลา 

อ. สิริศิระ โชคทวีกิจ สัมมนาทางวชิาการในงาน
มหากรรมวัฒนธรรมอาเซียน 
เร่ือง “อัตลักษณ/ร<วม 
ในวรรณกรรมอาเซียน” 

โรงละครวังหน:า กทม. 21-22 เม.ย. 
59 

อ. สิริศิระ โชคทวีกิจ โครงการฝ�กอบรม “สร:าง
นักวิจัยรุ<นใหม<” (ลูกไก<) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ-
บ:านสมเด็จเจ:าพระยา 

16-20 พ.ค. 
59 

อ. สิริศิระ โชคทวีกิจ โครงการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ คร้ังที่ 3 เร่ือง 
“การเรียนการสอนภาษาไทย
ในเอเชีย” 

โรงแรมดิเอมเมอรัล 
กทม. 

30-31 พ.ค. 
59 

อ. ดร. สมชาย เซ็มมี ประชุมวชิาการนานาชาติ 
เร่ือง “การพัฒนาการสอน
ภาษาอาหรับในสถาบนั-
อุดมศึกษา” 

มหาวิทยาลยัรังสิต 1-2 มิ.ย. 59 

อ. พรชิตา อุปถัมภ/ โครงการบริการวิชาการและ
การอบรม เร่ือง “แนวทาง 
การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ/มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
มาตรฐานผลการเรียนรู: 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห<งชาติ” 

โรงแรมบียอนด/สวที 
กทม. 

2-3 มิ.ย. 59 

อ. สิริศิระ โชคทวีกิจ การประชุมวชิาการเวทีวิจยั
มนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ 
คร้ังที่ 10 ประจําป
 2559 
“เอกภาพและความหลากหลาย
ในมนุษยศาสตร/และ
สังคมศาสตร/” 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยับูรพา 10 มิ.ย. 59 
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ชื่อ-สกุล กิจกรรม/ประชุมวิชาการ/ 
สัมมนา 

สถานที่ ระยะเวลา 

รศ. เสาวภาคย/ วรลัคนากุล 
ผศ. ดร. นพธร ปSจจัยคุณธรรม 
อ. ดร. ชลพัชร/ เต็มสงสัย 
อ. ภกุล หทัยรัตนกุล 
อ. สิริศิระ โชคทวีกิจ 

ประชุมทางวชิาการระดบัชาติ 
หัวข:อ “หยกใสร<ายคํา 
ในวงวรรณ” ลิลิตพระลอ 
และพระราชนิพนธ/แปล
ทีทรรศน/ภาษา วรรณกรรม 
และวัฒนธรรม เฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสดุาฯ สยามบรม- 
ราชกุมารี ในโอกาสฉลอง 
พระชนมายุ 5 รอบ  
2 เมษายน 2558 

มหาวิทยาลยัหอการค:า
ไทย 

21-22 มิ.ย. 
59 

อ. อัญชลา โภชนสมบูรณ/ ประชุมวชิาการระดบัชาติ  
คร้ังที่ 12 “ประชากร 
และสังคม 2559” เร่ือง 
“ประเทศไทยกับศตวรรษ 
แห<งการย:ายถ่ินข:ามชาติ” 
(Thailand in the Era of 
Transnational Migration) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
ศาลายา 

1 ก.ค. 59 

อ. อุกฤษฏ/ เฉลิมแสน ประชุมวชิาการระดบัชาติ 
ภาษาและวัฒนธรรม 2559 
เร่ือง “การอยู<ร<วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม: อนาคตความ
ท:าทายของประเทศไทย” 

สถาบนัวิจัยภาษา 
และวัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลยั 
มหิดล จ.นครปฐม 

25-26 ก.ค. 
59 

ผศ. ดร. ภีมศักดิ์ เอ:งฉ:วน โครงการฝ�กอบรมหลักสูตร 
“ผู:สร:างรายวชิาระบบ 
อีเลิร/นนิ่งมืออาชีพ 30 ชั่วโมง” 

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร/  
ท<าพระจนัทร/ 

29 ส.ค.- 
2 ก.ย. 59 

รศ. ดร. ดํารงค/ ฐานด ี
ผศ. ดร. สายวรุณ สุนทโรทก 
ผศ. ดร. สหะโรจน/ กิตติมหาเจริญ 
อ. ดร. ธีระนันท/ วิชัยดษิฐ 
อ. อัญชลา โภชนสมบูรณ/ 
 
 

ประชุมวชิาการนานาชาต ิ
ร<วมเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา 
คร้ังที่ 3  

มหาวิทยาบูรพา 28-29 ก.ค. 
59 
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ชื่อ-สกุล กิจกรรม/ประชุมวิชาการ/ 
สัมมนา 

สถานที่ ระยะเวลา 

รศ. เสาวภาคย/ วรลัคนากุล 
อ. ดร. ชลพัชร/ เต็มสงสัย 
อ. ภกุล หทัยรัตนกุล 

ประชุมวชิาการระดบัชาติ 
“จีนศึกษา มหาวิทยาลัย-
ธรรมศาสตร/” คร้ังที่ 2 

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร/  
ศูนย/รังสิต 

9 ก.ย. 59 

อ. สิริศิระ โชคทวีกิจ โครงการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ เร่ือง “ฉลองรัช
เฉลิมนคร กรองอักษร 
เทิดราชา”: สหวิทยาการ
วิศาสศิลป� 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร/  
วิทยาเขตบางเขน 

9 ก.ย. 59 

นายสุรชัย ไพรินทร/ โครงการสัมมนา ศึกษา ดูงาน
การอนุรักษ/พลังงาน 

บริษัท เก็คโค<-วัน จํากัด 
จ.ระยอง และโรงแรม 
ดีวารี จอมเทียนบชี 
พัทยา 
 

15-16 ก.ย. 
59 

Ms. Michaela Zimmermann ฝ�กอบรมหลักสูตรผู:ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร สาํหรับ 
อาจารย/ชาวต<างประเทศ 
ที่ทําหน:าที่อาจารย/ประจาํ
หลักสูตร 

โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร/ค 
กทม. 

19-20 ก.ย. 
59 
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วิทยากรบรรยาย 
 

ชื่อ-สกุล หัวข�อเร่ือง/สาขาวิชา สถานที่ ระยะเวลา 
อ. ธิษณา  
วีรเกียรติสุนทร 

วิทยากรการเสวนาเร่ือง 
“ชาวต<างชาติในสมัยสมเด็จ- 
พระนารายณ/ฯ: ข:อมูลจากเอกสาร
ตะวันตกร<วมสมัย” 

ศูนย/มานษุยวิทยาสิรินธร 
(องค/การมหาชน) 

17 ต.ค. 58 
13.00-14.00 น. 

ผศ. เดมีย/ ระเบียบโลก วิทยากรกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลิกภาพครู การใช:ภาษา 
ในการสื่อสารระหว<างครู ผู:ปกครอง 
การมีมารยาทในการอยู<ร<วมกัน 
ในสังคม 

โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 
(บริบูรณ/ศิลป�ศึกษา) 

8 พ.ย. 58 
09.00-15.00 น. 

ผศ. ดร. รุ<งโรจน/  
ภิรมย/อนุกูล 

วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข:อ  
“เรือไทย-เรือเขมร และลอยกระทง
หลากวัฒนธรรม” 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร/ 
ศูนย/รังสิต 

25 พ.ย. 58 
13.00-16.30 น. 

PD Dr. Salifou 
Traoré 

วิทยากรบรรยายเร่ือง Deutsch als 
Fremdsprache im 
Wechselverhältnis von 
Globalisierung und 
Regionalisierung/Lokalisierung. 
Gefahren-Chancen- 
Perspektiven ในงานการประชุม
วิชาการนานาชาติ ภาษาเยอรมันใน
ฐานะภาษาต<างประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต: 

อาคารศรีจุฬาลักษณ/ ๒๖ พ.ย. ๕๘ 
๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. 

รศ. ดร. ประภาวดี 
กุศลรอด 

วิทยากรบรรยายเร่ือง Witze im 
Deutschunterricht ในงาน 
การประชุมวชิาการนานาชาติ 
ภาษาเยอรมันในฐานะภาษา 
ต<างประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต: 
 
 
 
 

อาคารศรีจุฬาลักษณ/ ๒๖ พ.ย. ๕๘ 
๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. 
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ชื่อ-สกุล หัวข�อเร่ือง/สาขาวิชา สถานที่ ระยะเวลา 
รศ. ภาคินี อัครมาส วิทยากรบรรยายเร่ือง Zwischen 

Anspruch und Realität: Die 
Integration des Projekts DLL in 
den MA-Studiengang Deutsch 
als Fremdsprache ในงาน 
การประชุมวชิาการนานาชาติ 
ภาษาเยอรมันในฐานะภาษา 
ต<างประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต: 

อาคารศรีจุฬาลักษณ/ ๒๗ พ.ย. ๕๘ 
๑๑.๐๐-๑๑.๓๐ น. 

Ms. Michaela 
Zimmermann 

วิทยากรบรรยายเร่ือง Zwischen 
Anspruch und Realität: Die 
Integration des Projekts DLL in 
den MA-Studiengang Deutsch 
als Fremdsprache ในงาน 
การประชุมวชิาการนานาชาติ 
ภาษาเยอรมันในฐานะภาษา 
ต<างประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต: 

อาคารศรีจุฬาลักษณ/ ๒๗ พ.ย. ๕๘ 
๑๑.๐๐-๑๑.๓๐ น. 

Mr. Jan Stevener วิทยากรบรรยายเร่ือง Flüssigkeit 
im Fremdsprachenunterricht: 
Zu Lernfeldern, mentalen 
Prozessen und prozeduralem 
Wissen ในงานการประชุมวชิาการ
นานาชาติ ภาษาเยอรมันในฐานะ
ภาษาต<างประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต: 

อาคารศรีจุฬาลักษณ/ ๒๗ พ.ย. ๕๘ 
๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. 

Mr. Reiner Siegfried 
Meißner 

วิทยากรบรรยายเร่ือง 
Phonetikunterricht an der 
Ramkhamhaeng Universität  
ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติ 
ภาษาเยอรมันในฐานะภาษา 
ต<างประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต: 
 
 

อาคารศรีจุฬาลักษณ/ ๒๗ พ.ย. ๕๘ 
๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. 
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ชื่อ-สกุล หัวข�อเร่ือง/สาขาวิชา สถานที่ ระยะเวลา 
Ms. Le Thi Viet Ha วิทยากรบรรยายเร่ือง Zur 

Förderung der Sprechfertigkeit 
der thailändischen 
Deutschstudierenden im  
DaF-Unterricht an der 
Ramkhamhaeng Universität  
ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติ 
ภาษาเยอรมันในฐานะภาษา 
ต<างประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต: 

อาคารศรีจุฬาลักษณ/ ๒๗ พ.ย. ๕๘ 
๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น. 

ผศ. เดมีย/ ระเบียบโลก อนุกรรมการจัดงานกิจกรรม
ประจําป
 2558 

โรงเรียนอัสสัมชัญ 29 พ.ย. 58 

ผศ. ดร. สมภักดิ์  
จันทร/สุกรี 

กรรมการสอบเค:าโครงวิทยานพินธ/ 
เร่ือง “ปรากฏการณ/พหุนัยของชุด
คํากริยาเคลื่อนที่ด:วยเท:าในภาษา
รัสเซีย: การศึกษาตามแนว
ภาษาศาสตร/ปริชาน” 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร/ 30 พ.ย. 58 
09.00-12.00 น. 

ผศ. ดร. สายวรุณ  
สุนทโรทก 

คณะกรรมการรางวัลพานแว<นฟ;า  
ป
 2559 

สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู:แทนราษฎร 

พ.ย. 58-ก.ค. 59 

ผศ. ดร. สหะโรจน/  
กิตติมหาเจริญ 

วิทยากรอบรมและจัดทาํหลักสตูร 
ศศ.บ. ภาษาไทย 

โรงแรม I Hotel  
จ.นครพนม 

5-7 ธ.ค. 58 

อ. ประเสริฐ  
เย็นประสิทธิ ์

กรรมการสถาบันวะสะฏียะฮ/ 
เพื่อสันติภาพและการพัฒนา  
สํานักจุฬาราชมนตรี 

อาคารมูลนิธิเพื่อศูนย/กลาง
อิสลามแห<งประเทศไทย 

16 ธ.ค. 58 
16.30 น. 

รศ. ณภาจรี นาควัชระ วิทยากรอภิปรายเร่ืองการพัฒนา
หลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ 
ประเภทวิชาชีพ 

โรงแรมโกลเด:น บชี ชะอํา  
จ.เพชรบุรี 

16 ธ.ค. 58 
18.30-20.30 น. 
17 ธ.ค. 58 
13.00-15.00 น. 

ผศ. ดร. สว<างวัน 
ไตรเจริญวิวัฒน/ 

วิทยากรบรรยายให:ความรู:และ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ/ สกอ.  

โรงแรมเดอะเป
ยโน 
รีสอร/ท จังหวัด-
นครราชสีมา 

19 ธ.ค. 58 
13.30-16.30 น. 

ผศ. เดมีย/ ระเบียบโลก วิทยากรบรรยายให:ความรู:และ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ/ สกอ.  
 

โรงแรมเดอะเป
ยโน 
รีสอร/ท จังหวัด-
นครราชสีมา 

20 ธ.ค. 58 
08.30-11.45 น. 
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ชื่อ-สกุล หัวข�อเร่ือง/สาขาวิชา สถานที่ ระยะเวลา 
รศ. ดร. ดํารงค/ ฐานด ี วิทยากรนําเสนอบทความ เร่ือง

แนวทางการพัฒนาเกาหลีศึกษา 
ในประเทศไทย 

โรงแรมอิมพีเรียล จ.ชลบุรี 21-23 ธ.ค. 58 
10.30-11.10 น. 

ผศ. ดร. อัญชลี  
โตพึ่งพงศ/ 

วิทยากรบรรยายเร่ือง ความสาํคัญ
ของงานวิทยานิพนธ/ 

ห:อง AV  
คณะมนุษยศาสตร/ 

26 ธ.ค. 58 
9.00-10.00 น. 

อ. Thuza Nwe วิทยากรในรายการสอนภาษา 
เมียนมาร/ ชุดภาษาเมียนมาร/ 
มาใช:ในชวีิตประจาํวนั 

ศูนย/เทคโนโลยีการศึกษา ธ.ค. 58 เป6นต:นไป 
ทุกวันพุธ 
07.30-08.00 น. 

อ. Thuza Nwe คณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทํา
เนื้อหาด:านภาษาและวัฒนธรรม
อาเซียน คร้ังที่ 276-45/2559 
ถึง 279-48/2559 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา ธ.ค. 58 
ทุกวันอังคาร  
11.00-13.00 น. 
และพุธ 
11.30-13.30 น. 

อ. ภัสธิดา บุญชวลิต วิทยากรเสวนาในหัวข:อ “ผีอาเซียน 
วิถีความเชื่อแห<งอุษาคเนย/” 

ที่ทําการสมาคมภาษาและ
หนังสือแห<งประเทศไทยใน
พระบรมราชปูถัมภ/ 

16 ม.ค. 59 
9.00-10.30 น. 

รศ. ดร. ดํารงค/ ฐานด ี ประชุมคณะกรรมการผู:ทรงคุณวุฒิ
เฉพาะกิจสาขาวิทยาศาสตร/ 

สํานักงาน ก.พ. 25 ม.ค. 59 
09.30 น.  
เป6นต:นไป 

รศ. บุปผา บุญทิพย/ 
ผศ. พรทิพย/ วนรัฐิกาล 
ผศ. ดร. สหะโรจน/  
กิตติมหาเจริญ 
อ. ดร. สุภัทรา  
บุญปSญญโรจน/ 

วิทยากรฝ�กปฏิบตัิการออกเสียง 
และการใช:ภาษาไทย (สาํหรับครู) 

สาขาวิทยบริการเฉลิม- 
พระเกียรติจังหวัดอุทัยธาน ี

27-28 ม.ค. 59 

ผศ. เดมีย/ ระเบียบโลก วิทยากรฝ�กปฏิบตัิการออกเสียงและ
การใช:ภาษาไทย (สําหรับนักเรียน) 
 

สาขาวิทยบริการเฉลิม- 
พระเกียรติจังหวัดอุทัยธาน ี

27-28 ม.ค. 59 

ผศ. เดมีย/ ระเบียบโลก วิทยากรกิจกรรมกลุ<มสัมพันธ/ 
เพื่อการพัฒนาทีมงาน 
 
 
 
 

โรงแรมโยโกะ ริเวอร/แคว  
รีสอร/ท จังหวัดกาญจนบุรี 

29 ม.ค. 59 
13.30-16.30 น. 
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ชื่อ-สกุล หัวข�อเร่ือง/สาขาวิชา สถานที่ ระยะเวลา 
อ. Thuza Nwe คณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทํา

เนื้อหาด:านภาษาและวัฒนธรรม
อาเซียน คร้ังที่ 276-45/2559 
ถึง 279-48/2559 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา ม.ค. 59 
ทุกวันอังคาร  
11.00-13.00 น. 
และพุธ 
11.30-13.30 น. 

รศ. ทวีศักดิ์ ปP�นทอง กรรมการพิจารณาตัดสิน 
การประกวดหนังสือดีเด<น ประจําป
 
พ.ศ. 2559 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ม.ค.-ก.พ. 59 

อ. Thuza Nwe วิทยากรอบรมภาษาเมียนมาร/  
(30 ชั่วโมง/หลักสูตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/ ม.ค.-เม.ย. 59 

รศ. เอมอร ดิสปSญญา วิทยากรผลิตรายการสอน
ภาษาอังกฤษ ชุด English for 
ASEAN Community  

ศูนย/เทคโนโลยีการศึกษา ม.ค.-มิ.ย. 59 
ทุกวันจันทร/ 
07.30-08.00 น. 

อ. ภัสธิดา บุญชวลิต วิทยากรในรายการสอนภาษา
เวียดนาม  

ศูนย/เทคโนโลยีการศึกษา ม.ค.-มิ.ย. 59 
ทุกวันศุกร/ 
07.30-08.00 น. 

รศ. เอมอร ดิสปSญญา คณะกรรมการจัดทําข:อสอบ
มาตรฐานวิชาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ- 
เทพสตรี จ.ลพบุรี 

3 ก.พ. 59 
13.00-16.00 น. 

ผศ. เดมีย/ ระเบียบโลก วิทยากรฝ�กปฏิบตัิกิจกรรมฐาน 
การเรียนรู:ทักษะด:านการฟSง-พูด 
(สําหรับนักเรียน) 

สาขาวิทยบริการเฉลิม- 
พระเกียรติจังหวัดอุทัยธาน ี

3-4 ก.พ. 59 

ผศ. ดร. ภีมศักดิ์  
เอ:งฉ:วน 

ที่ปรึกษาโครงการเสริมสร:างปSญญา
เพื่อพัฒนาชุมชน จังหวัดนครปฐม 

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 4-6 ก.พ. 59 

อ. Zheng Yan Yan 
ผศ. ดร. นพธร  
ปSจจัยคุณธรรม 

กรรมการตัดสินการแข<งขันเนื่องใน
กิจกรรม “มหกรรมตรุษจีนรังสิต 
คร้ังที่ 8” 

มหาวิทยาลยัรังสิต 12 ก.พ. 59 
08.30-15.30 น. 

รศ. ดร. ดํารงค/ ฐานด ี ประชุมคณะกรรมการผู:ทรงคุณวุฒิ
เพื่อทําหน:าที่ประเมินผลงาน 
ทางวชิาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาการ 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย-ี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

15 ก.พ. 59 
09.30 น.  
เป6นต:นไป 
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ชื่อ-สกุล หัวข�อเร่ือง/สาขาวิชา สถานที่ ระยะเวลา 
ผศ. ดร. สมภักดิ์  
จันทร/สุกรี 

วิทยากรบรรยาย หลักสูตร Basic 
Russian for Sales KPIP  

คิง เพาเวอร/ (สาขาพัทยา) 15 ก.พ.- 
20 เม.ย. 59 
ทุกวันจันทร/ 
และพุธ 
10.00-12.00 น. 

ผศ. ดร. รุ<งโรจน/  
ภิรมย/อนุกูล 

วิทยากรบรรยายเร่ือง จิตรกรรม
ระเบียงคตวัดพระศรีรัตนศาสดา-
ราม: ฉากเกียรติยศในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย/ 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 20 ก.พ. 59 
13.00-16.15 น. 

อ. พัฒนเดช กอวัฒนา 
อ. พัชรภี ฐาปโนสถ 

วิทยากรอภิปรายเร่ือง ประสบการณ/
การทํางานในสภาพสงัคมต<าง
วัฒนธรรม  

ห:องประชุมพวงแสด 
คณะมนุษยศาสตร/ 

23 ก.พ. 59 
9.15-11.45 น. 

ผศ. ดร. รุ<งโรจน/  
ภิรมย/อนุกูล 

วิทยากรบรรยายเร่ือง อยุธยากับ
ราชวงศ/พระร<วง 

ห:องบรรยายพิพิธภัณฑ/
สถานแห<งชาติ  

28 ก.พ. 59 
13.00-14.30 น. 

อ. ธิษณา  
วีรเกียรติสุนทร 

วิทยากรบรรยายเร่ือง ความสัมพันธ/
ระหว<างอยุธยากับรัฐเพื่อนบ:าน 
ในจดหมายเหตุราชวงศ/จนี 

ห:องบรรยายพิพิธภัณฑ/
สถานแห<งชาติ  
เจ:าสามพระยา จังหวัด-
พระนครศรีอยุธยา 

28 ก.พ. 59 
14.45-16.15 น. 

อ. ภัสธิดา บุญชวลิต วิทยากร โครงการอบรมเสวนา 
“ความสัมพันธ/ข:ามวัฒนธรรม
ระหว<างสมาชิกในกลุ<มประชาคม
อาเซียน (Cross Cultural 
Relationship among ASEAN 
Members)” 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ- 
ธนบุรี 

29 ก.พ. 59 
13.00-16.00 น. 

อ. Thuza Nwe คณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทํา
เนื้อหาด:านภาษาและวัฒนธรรม
อาเซียน คร้ังที่ 276-45/2559 
ถึง 279-48/2559 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา ก.พ. 59 
ทุกวันอังคาร  
11.00-13.00 น. 
และพุธ 
11.30-13.30 น. 

อ. ศิริงาม แผลงชีพ วิทยากรฝ�กปฏิบตัิเร่ือง การจัดหมู<
หนังสือสําหรับห:องสมุดโรงเรียน 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร 
 
 

4 มี.ค. 59 
13.00-16.00 น. 



  รายงานประจําป
 
  งบประมาณ 2559 
  

 (55) 

ชื่อ-สกุล หัวข�อเร่ือง/สาขาวิชา สถานที่ ระยะเวลา 
รศ. ณภาจรี นาควัชระ คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

สําหรับโรงเรียนนอกระบบ หลักสูตร
วิชาการตัดเยบ็เสื้อผ:าสนุัข 

โรงแรมลองบีช จ.เพชรบุรี 9-11 มี.ค. 59 

ผศ. ดร. อาจรณ  
เชษฐสุมน 
ผศ. ดร. รุ<งโรจน/  
ภิรมย/อนุกูล 

วิทยากรสัมมนาเร่ือง แนวทาง 
การจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร/ 

ห:องประชุมพวงแสด 
คณะมนุษยศาสตร/ 

10 มี.ค. 59 
13.30-16.30 น. 

รศ. ดร. ดํารงค/ ฐานด ี ประชุมคณะกรรมการผู:ทรงคุณวุฒิ
เพื่อประเมินผลงานทางวชิาการ 
และจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวชิาการ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย-ี
ราชมงคลกรุงเทพ 

17 มี.ค. 59 
13.00 น. เป6นต:น
ไป 

ผศ. ดร. อาจรณ  
เชษฐสุมน  

ประชุมเร่ืองนโยบายและแนวทาง
ความร<วมมือกับสถาบนัขงจื๊อ
เส:นทางสายไหมทางทะเล 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย/ 21 มี.ค. 59 
13.00-16.30 น. 

รศ. ทวีศักดิ์ ปP�นทอง วิทยากรการกําหนดกรอบ 
โครงการสร:างเคร่ืองมือ (Test 
Specification) เพื่อการประเมิน 
ในระดับชาต ิ

โรงแรมสตาร/ จ.ระยอง 22-26 มี.ค. 59 

รศ. ดร. ธัญญรัตน/ 
ปาณะกุล 

วิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม 
ในเด็กภาคฤดูร:อน (รุ<นที่ 32)  
ป
 2559 

มูลนิธิสถานทีไ่ม<ตั้งอยู<ใน
ความประมาท 

28 มี.ค.-8 เม.ย. 
59 

รศ. วิโรจ นาคชาตรี กรรมการตรวจประเมินการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร  
ศูนย/การศึกษาวัดธรรมมงคล 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ- 
พระนคร ศูนย/การศึกษา 
วัดธรรมมงคล 

30 มี.ค. 59 
09.00-16.30 น. 

ผศ. ดร. สหะโรจน/  
กิตติมหาเจริญ 

วิทยากรบรรยายเร่ือง “การถวาย
ความจงรักภักดีต<อสถาบัน
พระมหากษัตริย/: ภาพสะท:อนจาก
วรรณคดีพิธีกรรมเร่ือง ลิลิตโองการ
แช<งน้าํ” 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ- 
จันทรเกษม 

31 มี.ค. 59 
10.00-11.00 น. 

อ. ธิษณา  
วีรเกียรติสุนทร 

วิทยากรหัวข:อเร่ือง “ความสําคัญ
ของหมิงสือลู< ตอนว<าด:วยสยาม 
ต<อการศึกษาประวัติศาสตร/
ความสัมพันธ/ไทย-จีน  

โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส 31 มี.ค. 59 
10.15-11.00 น. 
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ชื่อ-สกุล หัวข�อเร่ือง/สาขาวิชา สถานที่ ระยะเวลา 
อ. Thuza Nwe คณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทํา

เนื้อหาด:านภาษาและวัฒนธรรม
อาเซียน คร้ังที่ 276-45/2559 
ถึง 279-48/2559 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา มี.ค. 59 
ทุกวันอังคาร  
11.00-13.00 น. 
และพุธ 
11.30-13.30 น. 

รศ. ดร. ดํารงค/ ฐานด ี วิทยากรผู:บรรยายหัวข:อ “ความรู:
เร่ืองการเมืองการปกครอง  
พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 
ของสาธารณรัฐเกาหลี” 

ศูนย/ราชการเฉลิม- 
พระเกียรติฯ 

1 เม.ย. 59 
13.00-16.00 น. 

ผศ. ดร. อัญชลี  
โตพึ่งพงศ/ 

วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข:อ 
ประสบการณ/นักแปลและ 
การประยุกต/ใช:เทคนิคในการแปล 

สถาบนับัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร/ 

5 เม.ย. 59 
13.00-16.00 น. 

อ. ดร. โอฬาร  
พฤติศรัณยนนท/ 

ล<ามแปลในการสอบปากคําผู:ต:องหา เรือนจําพิเศษกรุงเทพ 7 เม.ย. 59 
เวลา 13.00 น. 

ผศ. พรทิพย/ วนรัฐิกาล กรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท/
วรรณกรรมท:องถ่ินไทย ภาคใต: 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 4, 18, และ 
25 เม.ย. 59 
10.00-12.00 น. 

ผศ. พรทิพย/ วนรัฐิกาล กรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท/
วรรณกรรมท:องถ่ินไทย ภาคเหนือ 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 11 เม.ย. 59 
15.00-17.00 น. 

ผศ. ดร. รุ<งโรจน/  
ภิรมย/อนุกูล 

วิทยากรบรรยายหัวข:อ ศิลปะเมือง
กําแพงเพชร 

พิพิธภัณฑสถานแห<งชาติ 
กําแพงเพชร 

23 เม.ย. 59 
10.00-14.00 น. 

อ. Thuza Nwe ล<ามภาษาพม<าในกิจกรรมแสดง 
“ต<างคล:ายไช<เลยสัญจร: รามยณะ
ไทย-พม<า” 

สถาบนัการเรียนรู:แห<งชาต ิ 23 เม.ย. 59 
18.00 น. 

ผศ. ดร. ประภาส  
พาวินนัท/ 

วิทยากรโครงการพัฒนางานวิจยั 
เชิงปฏิบัติการสอน สาํหรับครูผู:สอน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อ<างทอง 

27-28 เม.ย. 
2559 

อ. ธิษณา  
วีรเกียรติสุนทร 

วิทยาการโครงการประชุมวชิาการ 
“พรมแดนความรู:ประวัติศาสตร/
เศรษฐกิจและสังคมไทย” หัวข:อ 
“พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
ลุ<มแม<น้ําเจ:าพระยา ค.ศ. 1350-
1855” 
 
 

ศูนย/มานษุยวิทยาสิรินธร 28 เม.ย. 59 
10.30-11.15 น. 



  รายงานประจําป
 
  งบประมาณ 2559 
  

 (57) 

ชื่อ-สกุล หัวข�อเร่ือง/สาขาวิชา สถานที่ ระยะเวลา 
อ. ธิษณา 
วีรเกียรติสุนทร 

ผู:ทรงคุณวุฒิตรวจคุณภาพด:าน
เนื้อหาของบความวิชาการ เร่ือง 
“ภาพลักษณ/ผู:หญิงในศิลปกรรม
สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร/” 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย-ี 
สุรนารี 

เม.ย.-พ.ค. 59 

ผศ. พรทิพย/ วนรัฐิกาล กรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท/
วรรณกรรมท:องถ่ินไทย ภาคใต: 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 2, 16, 23, และ 
30 พ.ค. 59 
10.00-12.00 น. 

ผศ. ดร. นพธร 
ปSจจัยคุณธรรม 

กรรมการตัดสินการประกวดสนุทร
พจน/ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา  
คร้ังที่ 15 หัวข:อ “Dreams 
Enlighten the Future” 

โรงแรมรัชดาซิตตี้ กทม. 
 

10 พ.ค. 59 
08.00-13.00 น. 

อ. ภัสธิดา บุญชวลิต วิทยากรอบรมโครงการส<งเสริม 
การเรียนรู:สู<ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Days)  

มหาวิทยาลยัราชภัฏ- 
สวนสนุันทา 

10, 17, 24  
และ 30 พ.ค. 59 
09.00-16.00 น. 

อ. ประเสริฐ 
เย็นประสิทธิ ์

ล<ามแปลภาษามลายู (มาเลเซีย) สถาบนัการเงินกองทุน
ราษฎร/พัฒนา  

17 พ.ค. 59 
09.00-12.00 น. 

รศ. ดร. ดํารงค/ ฐานด ี ประชุมคณะกรรมการให:ข:อมูล
ประเด็น ถอดบทเรียน  
การฟ¬นฟูและพฒันาเศรษฐกิจหลัง
สงครามโลกคร้ังที่ 2 กรณีศึกษา: 
สาธารณรัฐเกาหล ี

สํานักงานคลังสมอง วปอ.  
เพื่อสังคม 

18 พ.ค. 59 
13.30-16.00 น. 

อ. Thuza Nwe คณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทํา
เนื้อหาด:านภาษาและวัฒนธรรม
อาเซียน คร้ังที่ 276-45/2559 
ถึง 279-48/2559 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา พ.ค. 59 
ทุกวันอังคาร  
11.00-13.00 น. 
และพุธ 
11.30-13.30 น. 

ผศ. ดร. สว<างวัน 
ไตรเจริญวิวัฒน/ 

กรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร/ 

มหาวิทยาลยัขอนแก<น 6 มิ.ย. 59  
เป6นต:นไป 

ผศ. ดร. สมภักดิ์  
จันทร/สุกรี 

วิทยากรหลักสูตรภาษารัสเซีย 
เพื่อการทํางาน 

โรงแรมราวินทรา  
จอมเทียน และโรงแรม 
แกรนด/โซล<า พทัยา 
 
 

6-10 มิ.ย. 59 
09.00-16.00 น. 
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ชื่อ-สกุล หัวข�อเร่ือง/สาขาวิชา สถานที่ ระยะเวลา 
ผศ. พรทิพย/ วนรัฐิกาล กรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท/

วรรณกรรมท:องถ่ินไทย ภาคใต: 
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 6, 13, 20, และ 

27 มิ.ย. 59 
10.00-12.00 น. 

ผศ. ดร. รุ<งโรจน/  
ภิรมย/อนุกูล 

วิทยากรบรรยายหัวข:อ “สมเด็จฯ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ:  
พระประทปีแห<งประวัติศาสตร/ไทย” 
ด:านประวัติศาสตร/ 

สํานักหอสมุดแห<งชาต ิ 15 มิ.ย. 59 
13.00-16.00 น. 

ผศ. ดร. สายวรุณ  
สุนทโรทก 
ผศ. ดร. สรตี  
ปรีชาปSญญากุล 
 

กรรมการตัดสินการประกวด 
สุนทรพจน/ ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หัวข:อ “เศรษฐกิจ
พอเพียง นําพาชีวิตร<มเย็น” 
ระดับอุดมศึกษา หัวข:อ  
“บัณฑิตจิตอาสา พฒันาท:องถ่ิน” 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ/ 

15-16 มิ.ย. 59 
8.00-17.30 น. 

ผศ. ดร. รุ<งโรจน/  
ภิรมย/อนุกูล 

วิทยากรโครงการเยี่ยมโบราณสถาน
สืบสานวฒันธรรมไทย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 21 มิ.ย. 59 

รศ. วิโรจ นาคชาตรี กรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร/
พัฒนาการศึกษาจังหวัด และ 
การวิเคราะห/ประเมินสถานการณ/ 
ด:านการศึกษาของจังหวัด เพื่อการ
พัฒนาการศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ห:องประชุมโรงแรม 
ศรีลําดวน 

22-23 มิ.ย. 59 
9.00 น. 

ผศ. ดร. อาจรณ  
เชษฐสุมน 

วิทยากรประชุมชี้แจงเร่ือง วิสัยทัศน/ 
พันธกิจ และนโยบายของ 
คณะมนุษยศาสตร/ มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

ห:องประชุมพวงแสด 
คณะมนุษยศาสตร/ 

23 มิ.ย. 59 
10.00-12.00 น. 

ผศ. ดร. นพธร  
ปSจจัยคุณธรรม 

กรรมการตัดสินการประกวด 
สุนทรพจน/ภาษาจีน ระดับ
มัธยมศึกษา คร้ังที่ 9 หัวข:อ  
“ไทยกับจีนเป6นครอบครัวเดียวกัน” 

โรงแรมรัชดาซิตตี้ กทม. 
 
 

25 มิ.ย. 59 
08.00-13.00 น. 

อ. ภัสธิดา บุญชวลิต วิทยากรฝ�กอบรมภาษาเวียดนาม 
สําหรับบุคลากรประเภทวิชาการ 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดบั 4 

อาคารศรีชุม ห:อง 403 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

27 มิ.ย.- 
27 ก.ค. 59 
ทุกวันจันทร//พุธ/
ศุกร/ 
15.00-17.00 น. 
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ชื่อ-สกุล หัวข�อเร่ือง/สาขาวิชา สถานที่ ระยะเวลา 
ผศ. ดร. สายวรุณ  
สุนทโรทก 

ประธานคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําป
การศึกษา 2558 

ราชภัฏสวนสุนนัทา 29 มิ.ย. 59 
08.00-16.00 น. 

อ. Thuza Nwe คณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทํา
เนื้อหาด:านภาษาและวัฒนธรรม
อาเซียน คร้ังที่ 276-45/2559 
ถึง 279-48/2559 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา มิ.ย. 59 
ทุกวันอังคาร  
11.00-13.00 น. 
และพุธ 
11.30-13.30 น. 

อ. ดร. ชลพัชร/  
เต็มสงสัย 

วิทยากรสอนภาษาจนีสาํหรับ
บุคลากรประเภทวชิาการ ประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับเบื้องต:น 

อาคารสวรรคโลก  
ห:อง 601 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

4 ก.ค.- 
17 ส.ค. 59 
ทุกวันจันทร//พุธ 
15.00-17.00 น. 

อ. สิริกมล สิริสัมพันธ/ วิทยากรสอนภาษาจนีสาํหรับ
บุคลากรประเภทวชิาการ ประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับ 2 

อาคารสวรรคโลก  
ห:อง 602 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

4 ก.ค.- 
17 ส.ค. 59 
ทุกวันจันทร//พุธ 
15.00-17.00 น. 

อ. Jia Qing วิทยากรสอนภาษาจนีสาํหรับ
บุคลากรประเภทวชิาการ ประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับทักษะการพูด/เขียน ระดบั 2 

อาคารสวรรคโลก  
ห:อง 603 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

4 ก.ค.- 
17 ส.ค. 59 
ทุกวันจันทร//พุธ 
15.00-17.00 น. 

อ. Zheng Yan Yan  
 

วิทยากรสอนภาษาจนีสาํหรับ
บุคลากรประเภทวชิาการ ประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับสาํหรับประชาคมอาเซียน 

อาคารสวรรคโลก  
ห:อง 604 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

4 ก.ค.- 
17 ส.ค. 59 
ทุกวันจันทร//พุธ 
15.00-17.00 น. 

ผศ. ดร. พจนี  
ศิริอักษรสาสน/ 

วิทยากรฝ�กอบรมภาษาญี่ปุLน 
สําหรับบุคลากรประเภทวิชาการ 
ประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ทักษะการพูด ระดับ 4 

อาคารสวรรคโลก  
ห:อง 701 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

4 ก.ค.- 
17 ส.ค. 59 
ทุกวันจันทร//พุธ 
15.00-17.00 น. 

อ. ดุสิตา ปริญญาพล วิทยากรฝ�กอบรมภาษาญี่ปุLน 
สําหรับบุคลากรประเภทวิชาการ 
ประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ทักษะการพูด ระดับ 4 
 
 

อาคารสวรรคโลก  
ห:อง 702 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

4 ก.ค.- 
17 ส.ค. 59 
ทุกวันจันทร//พุธ 
15.00-17.00 น. 
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ชื่อ-สกุล หัวข�อเร่ือง/สาขาวิชา สถานที่ ระยะเวลา 
อ. Takuji 
Wakavayashi 

วิทยากรฝ�กอบรมภาษาญี่ปุLน 
สําหรับบุคลากรประเภทวิชาการ 
ประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ทักษะการพูด ระดับ 4 

อาคารสวรรคโลก  
ห:อง 703 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

4 ก.ค.- 
17 ส.ค. 59 
ทุกวันจันทร//พุธ 
15.00-17.00 น. 

อ. พรทิพย/  
วาคาบายาช ิ

วิทยากรฝ�กอบรมภาษาญี่ปุLน 
สําหรับบุคลากรประเภทวิชาการ 
ประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ทักษะการพูด ระดับ 4 

อาคารสวรรคโลก  
ห:อง 701 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

5 ก.ค.- 
16 ส.ค. 59 
ทุกวันอังคาร/
พฤหัสบดี 
15.00-17.00 น. 

ผศ. ดร. นพธร  
ปSจจัยคุณธรรม 

วิทยากรสอนภาษาจนีสาํหรับ
บุคลากรประเภทวชิาการ ประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับ 2 

อาคารสวรรคโลก  
ห:อง 602 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

5 ก.ค.- 
16 ส.ค. 59 
ทุกวันอังคาร/
พฤหัสบดี 
15.00-17.00 น. 

รศ. เสาวภาคย/  
วรลัคนากุล 
 

วิทยากรสอนภาษาจนีสาํหรับ
บุคลากรประเภทวชิาการ ประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับสาํหรับประชาคมอาเซียน 

อาคารสวรรคโลก  
ห:อง 604 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

5 ก.ค.- 
16 ส.ค. 59 
ทุกวันอังคาร/
พฤหัสบดี15.00-
17.00 น. 

อ. Ai Murasaki วิทยากรฝ�กอบรมภาษาญี่ปุLน 
สําหรับบุคลากรประเภทวิชาการ 
ประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ทักษะการพูด ระดับ 4 

อาคารสวรรคโลก  
ห:อง 702 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

5 ก.ค.-16 ส.ค. 
59 
ทุกวันอังคาร/
พฤหัสบดี 
15.00-17.00 น. 

อ. พัฒนเดช กอวัฒนา วิทยากรฝ�กอบรมภาษาญี่ปุLน 
สําหรับบุคลากรประเภทวิชาการ 
ประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ทักษะการพูด ระดับ 4 

อาคารสวรรคโลก  
ห:อง 703 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

5 ก.ค.-16 ส.ค. 
59 
ทุกวันอังคาร/
พฤหัสบดี 
15.00-17.00 น. 

อ. ภกุล หทัยรัตนกุล วิทยากรสอนภาษาจนีสาํหรับ
บุคลากรประเภทวชิาการ ประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับเบื้องต:น 

อาคารสวรรคโลก  
ห:อง 601 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

5 ก.ค.-16 ส.ค. 
59 
ทุกวันอังคาร/
พฤหัสบดี 15.00-
17.00 น. 
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ชื่อ-สกุล หัวข�อเร่ือง/สาขาวิชา สถานที่ ระยะเวลา 
ผศ. ดร. สหะโรจน/  
กิตติมหาเจริญ 

ประธานดําเนนิการประชุมนําเสนอ
ผลงานวิจัย (Session Chair) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

7-8 ก.ค. 59 

PD Dr. Salifou 
Traoré 

วิทยากรในการจัดกิจกรรม 
ค<ายภาษาฝร่ังเศส 

ภาควิชาภาษาฝร่ังเศส  
คณะศิลปศาสตร/ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

๑๑-๑๗ ก.ค. 5๙ 

ผศ. เดมีย/ ระเบียบโลก วิทยากรบรรยายหัวข:อ เร่ือง 
“กิจกรรมระหว<างศึกษา 
และกลุ<มสัมพนัธ/รุ<นพี่พบรุ<นน:อง” 

ห:องสโมสร อาคาร
หอประชุมพ<อขุนรามคําแหง
มหาราช 

15 ก.ค. 59 
14.30-16.00 น. 

อ. Thuza Nwe ล<ามแปลภาษาเมียนมาร/ในกิจกรรม 
Myanmar Night 

สถาบนัพิพิธภัณฑ/การ
เรียนรู:แห<งชาต ิ

16 ก.ค. 59 

อ. Thuza Nwe กรรมการต<อสัญญาอาจารย/
ต<างประเทศ 

คณะศิลปะศาสตร/ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร/ 

22 ก.ค. 59 

ผศ. ดร. พจนี  
ศิริอักษรสาสน/ 

ประธานคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาไทย 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 25 ก.ค. 59 
9.30-12.30 น. 

ผศ. ดร. สว<างวัน 
ไตรเจริญวิวัฒน/ 
อ. ดร. ไพรริน สิมมา 
อ. Sergio Esteban 

วิทยากรโครงการเปPดบ:านภาษา
สเปน “iHola!i Hola!” ภาษาสเปน
สนุกจัง 

ห:อง 2311  
ภาควิชาภาษาตะวนัตก 
คณะมนุษยศาสตร/ 

25 ก.ค. 59 
15.30-17.30 น. 

ผศ. ดร. สมภักดิ์  
จันทร/สุกรี 

วิทยากรหลักสูตรภาษารัสเซีย 
เพื่อการทํางาน 

โรงแรมราวินทรา  
จอมเทียน และโรงแรม 
แกรนด/โซล<า พทัยา 

25-29 ก.ค. 59 
09.00-16.00 น. 

อ. รัฐพร อมตวนิช 
อ. Esterlicia Lopez 

วิทยากรโครงการเปPดบ:านภาษา
สเปน “iHola!i Hola!” ภาษาสเปน
สนุกจัง 

ห:อง 2311  
ภาควิชาภาษาตะวนัตก 
คณะมนุษยศาสตร/ 

26 ก.ค. 59 
15.30-17.30 น. 

อ. ดร. ไพรริน สิมมา 
อ. Sergio Esteban 

วิทยากรโครงการเปPดบ:านภาษา
สเปน “iHola!i Hola!” ภาษาสเปน
สนุกจัง 

ห:อง 2311  
ภาควิชาภาษาตะวนัตก 
คณะมนุษยศาสตร/ 

27 ก.ค. 59 
15.30-17.30 น. 

อ. รัฐพร อมตวนิช 
อ. Cristina Gonzalez 

วิทยากรโครงการเปPดบ:านภาษา
สเปน “iHola!i Hola!” ภาษาสเปน
สนุกจัง 

ห:อง 2311  
ภาควิชาภาษาตะวนัตก 
คณะมนุษยศาสตร/ 

28 ก.ค. 59 
15.30-17.30 น. 

อ. ดร. โอฬาร  
พฤติศรัณยนนท/ 

วิทยากรโครงการเปPดบ:านภาษา
สเปน “iHola!i Hola!” ภาษาสเปน
สนุกจัง 

ห:อง 2311  
ภาควิชาภาษาตะวนัตก 
คณะมนุษยศาสตร/ 

29 ก.ค. 59 
15.30-17.30 น. 
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ชื่อ-สกุล หัวข�อเร่ือง/สาขาวิชา สถานที่ ระยะเวลา 
รศ. วิโรจ นาคชาตรี กรรมการบริหารยุทธศาสตร/

การศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดศรีสะเกษ 

ก.ค. 59 

อ. Thuza Nwe คณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทํา
เนื้อหาด:านภาษาและวัฒนธรรม
อาเซียน คร้ังที่ 276-45/2559 
ถึง 279-48/2559 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา ก.ค. 59 
ทุกวันอังคาร  
11.00-13.00 น. 
และพุธ 
11.30-13.30 น. 

รศ. เอมอร ดิสปSญญา วิทยากรผลิตรายการสอน
ภาษาอังกฤษ ชุด English for 
ASEAN Community  

ศูนย/เทคโนโลยีการศึกษา ก.ค.-ธ.ค. 59 
ทุกวันจันทร/ 
07.30-08.00 น. 

ผศ. ดร. สายวรุณ  
สุนทโรทก 

ประธานกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ- 
วไลยอลงกรณ/ 

1 ส.ค. 59 

ผศ. พรทิพย/ วนรัฐิกาล กรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท/
วรรณกรรมท:องถ่ินไทย ภาคใต: 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 1, 8, 15, 22 
และ 29 ส.ค. 59 
10.00-12.00 น. 

รศ. ดร. ดํารงค/ ฐานด ี วิทยากรบรรยายหัวข:อ “การเมือง
การปกครองเปรียบเทียบ: จีน 
และเกาหลี” 

อาคารศูนย/ราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

2 ส.ค. 59 
09.00-12.00 น. 

ผศ. ดร. สายวรุณ  
สุนทโรทก 

ผู:ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําป
การศึกษา 2558 ระดบั
หลักสูตร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ-
นครสวรรค/ 

3 ส.ค. 59 
08.30-17.00 น. 

ผศ. ดร. รุ<งโรจน/  
ภิรมย/อนุกูล 

กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร/ 4 ส.ค. 59 
08.30 เป6นต:นไป 

ผศ. ดร. อาจรณ  
เชษฐสุมน 

กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร/ 5 ส.ค. 59  
เวลา 08.30  
เป6นต:นไป 

ผศ. ดร. นพธร  
ปSจจัยคุณธรรม 

กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร/ 5 ส.ค. 59  
08.30-16.30 น. 

ผศ. ดร. สายวรุณ  
สุนทโรทก 

ประธานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 
 
 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ- 
บ:านสมเด็จเจ:าพระยา  

8 ส.ค. 59  
09.00-16.30 น. 
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ชื่อ-สกุล หัวข�อเร่ือง/สาขาวิชา สถานที่ ระยะเวลา 
อ. นภสมน นิจรันดร/ วิทยากรโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการความรู:เบื้องต:นในการใช:
โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร/ 
เพื่อประมวลผลข:อมูลการวิจัย 

ห:องปฏิบัติการคอมพิวเตอร/ 
สถาบนัคอมพิวเตอร/ 

8 ส.ค. 59 
9.00-16.00 น. 

ผศ. ดร. จินดา  
ศรีรัตนสมบุญ 

กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร/ 11 ส.ค. 59 
08.30 เป6นต:นไป 

ผศ. ดร. อาจรณ  
เชษฐสุมน 

ประธานกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 
ประจําป
การศึกษา 2558 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร/ 
จ.ลําปาง 

11 ส.ค. 59  
08.30-16.30 น. 

อ. ดร. พัชรินทร/ 
ชัยวรรณ 

กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร/ 11 ส.ค. 59 
08.30 เป6นต:นไป 

ผศ. ดร. สายวรุณ  
สุนทโรทก 

ประธานคณะกรรมการตรวจ
ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร-
บัณฑิต สาขาวชิาวรรณคด ี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/ 17 ส.ค. 59  
09.00-16.00 น. 

ผศ. ดร. สมภักดิ์  
จันทร/สุกรี 

วิทยากรบรรยายหลักสูตร 
Intermediate 1 Russian for 
Sales KPIP 

คิง เพาเวอร/ (สาขาพัทยา) 17 ส.ค.-5 ต.ค. 
59 
ทุกวันพุธและศุกร/ 
14.00-16.00 น. 

อ. Zheng Yan Yan  
 

วิทยากรเร่ือง จิตรกรรมจีน เพื่อร<วม
เฉลิมฉลองคณะคุรุศาสตร/จุฬาฯ 
ครบรอบ 60 ป
 “ครุศาสตร/- 
ฉัฏฐิวาร” 

จุฬาลงกรณ/มหาวทิยาลัย 25 ส.ค. 59 
09.00-16.00 น. 

รศ. วิโรจ นาคชาตรี วิทยากรโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนและ
นวัตกรรมการศึกษาในศตวรรษ 
ที่ 21” 

องค/การบริหารส<วนจังหวัด
ศรีสะเกษ 

26-28 ส.ค. 59 

อ. Thuza Nwe วิทยากรโครงการอบรมเสวนา 
“มารยาททางสังคมในกลุ<มประเทศ
อาเซียน” 

มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 28 ส.ค. 59 
13.00-15.00 น. 

รศ. วิโรจ นาคชาตรี คณะกรรมการจังหวัด หัวหน:าส<วน
ราชการ นายอําเภอทุกอําเภอ และ
ผู:ที่เก่ียวข:องประจําจังหวัดศรีสะเกษ 
คร้ังที่ 8/2559 
 

ห:องประชุมศรีพฤทเธศวร 30 ส.ค. 59 
9.00-10.30 น. 
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ชื่อ-สกุล หัวข�อเร่ือง/สาขาวิชา สถานที่ ระยะเวลา 
ผศ. ดร. รุ<งโรจน/  
ภิรมย/อนุกูล 

วิทยากรบรรยายทางวชิาการ เร่ือง 
“กําเนิดศิลปสถาปSตยกรรมอินเดีย 
และการขยายตัวของศิลป
สถาปSตยกรรมทางเอเชียตะวันออก
เฉียงใต: 

คณะสถาปSตยกรรมศาสตร/ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

30 ส.ค. 59  
และ 6 ก.ย. 59 
13.00-15.40 น. 

ผศ. ดร. ภีมศักดิ์  
เอ:งฉ:วน 

วิทยากรบรรยายในหัวข:อ 
“ความสําคัญทางการศึกษา 
ผู:ใช:สถาบันสารสนเทศในยุคดิจทิัล” 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 31 ส.ค. 59  
10.00-12.00 น. 

ผศ. ดร. สายวรุณ  
สุนทโรทก 
ผศ. ดร. สรตี  
ปรีชาปSญญากุล 

วิทยากรอบรมการเขียนเรียงความ 
หัวข:อ ชีวิตและผลงาน  
สด กูรมะโรหิต 

อาคารศรีจุฬาลักษณ/  
คณะมนุษยศาสตร/ 

1 ก.ย. 59 
9.00-12.00 น. 

ผศ. พรทิพย/ วนรัฐิกาล กรรมการดําเนินงานจัดทาํ
พจนานุกรมภาษาไทยถ่ิน ภาคใต: 

โรงแรมเดอะทวินโลตสั  
จ.นครศรีธรรมราช 

2-3 ก.ย. 59  

อ. ดร. ชลพัชร/  
เต็มสงสัย 

กรรมการตัดสินการแข<งขันภาษาจีน
เพชรยอดมงกุฎ 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย/ 4 ก.ย. 59  
11.00-16.30 น. 

อ. ภัสธิดา บุญชวลิต วิทยากรโครงการประชาคมอาเซียน
สู<สังคมไทย กิจกรรมเสวนาวชิาการ 
หัวข:อ สังคมไทย สังคมประชาคม
อาเซียน: รู:เขา รู:เรา 

กองงานวิทยาเขตบางนา 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

5 ก.ย. 59 
10.00-12.00 น. 

ผศ. พรทิพย/ วนรัฐิกาล กรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท/
วรรณกรรมท:องถ่ินไทย ภาคใต: 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 5 และ 12 ก.ย. 
59 
10.00-12.00 น. 

Mr. Reiner Siegfried 
Meißner 

วิทยากรบรรยายเร่ือง 
Flüchtlingskrise und Medien 
als Themen im 
landeskundlichen Unterricht 
ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติ
สําหรับผู:สอนภาษาเยอรมัน 

มหาวิทยาลยั Padjadjaran 
เมืองบันดุง ประเทศ
อินโดนีเซีย 

๑๓ ก.ย. ๕๙ 
๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. 

รศ. ดร. ประภาวดี 
กุศลรอด 

วิทยากรบรรยายเร่ือง Mal was 
Anderes: Eine Gerichtsshow  
im Deutschunterricht ในงาน 
การประชุมวชิาการนานาชาติ
สําหรับผู:สอนภาษาเยอรมัน 

มหาวิทยาลยั Padjadjaran 
เมืองบันดุง ประเทศ
อินโดนีเซีย 

๑๔ ก.ย. ๕๙ 
๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. 
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ชื่อ-สกุล หัวข�อเร่ือง/สาขาวิชา สถานที่ ระยะเวลา 
Ms. Michaela 
Zimmermann 

วิทยากรบรรยายเร่ือง 
Möglichkeiten und Grenzen 
des Deutschunterrichts zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts 
ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติ
สําหรับผู:สอนภาษาเยอรมัน 

มหาวิทยาลยั Padjadjaran 
เมืองบันดุง ประเทศ
อินโดนีเซีย 

๑๔ ก.ย. ๕๙ 
๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. 

อ. ดร. พัชรินทร/ 
ชัยวรรณ 

วิทยากรบรรยายเร่ือง Zur 
Integration und Förderung 
kritischen Lesens und Denkens 
im Deutschunterricht ในงาน 
การประชุมวชิาการนานาชาติ
สําหรับผู:สอนภาษาเยอรมัน 

มหาวิทยาลยั Padjadjaran 
เมืองบันดุง ประเทศ
อินโดนีเซีย 

๑๔ ก.ย. ๕๙ 
๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. 

อ. Takuji 
Wakavayashi 

วิทยากรบรรยายเร่ือง การสอน
วิชาการแปล-การแปลล<ามและ 
การเขียนเรียงความสําหรับผู:เรียน
ระดับชัน้กลาง-สูง 

มูลนิธิญีปุ่Lน 17 ก.ย. 59 
10.00-12.00 น. 

อ. นันทพร พุ<มมณ ี วิทยากรนําเสนอบทความ เร่ือง 
การศึกษารูปแบบสถาปSตยกรรม 
หอไตรเมืองแพร< 

ห:องประชุมพวงแสด 
คณะมนุษยศาสตร/ 

21 ก.ย. 59 
10.50-11.25 น. 

อ. ภกุล หทัยรัตนกุล วิทยากรนําเสนอบทความเร่ือง  
การซํ้าคําบอกสภาพรูปแบบ ABAB 
ในภาษาจนีกลางปSจจุบนั 

ห:องประชุมพวงแสด 
คณะมนุษยศาสตร/ 

21 ก.ย. 59 
11.25-12.00 น. 

อ. ปฐม ตาคะนานนัท/ วิทยากรนําเสนอบทความ เร่ือง 
1920s: “ห:วงเวลาใหม<” การเข:าสู<
ภาวะสมัยใหม<ของสหรัฐอเมริกา 

ห:องประชุมพวงแสด 
คณะมนุษยศาสตร/ 

21 ก.ย. 59 
13.00-13.40 น. 

รศ. ภาคินี อัครมาส วิทยากรนําเสนอบทความเร่ือง 
ราชินีแมร่ีในบทละครของชิลเลอร/  

ห:องประชุมพวงแสด 
คณะมนุษยศาสตร/ 

๒๑ ก.ย. ๕๙ 
๙.๔๐-๑๐.๑๕ น. 

อ. อรรถพล ปะมะโข วิทยากรบรรยายหัวข:อ “Greek 
Mythology and Modern 
Fantasy in Children’s 
Literature” 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ-
นครปฐม 

28 ก.ย. 59  
08.30-16.30 น. 

อ. Ai Murasaki วิทยากรอาสาสมัครร<วมโครงการ 
ฝ�กสนทนาและพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาต<างประเทศ 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-
ญี่ปุLน 

30 ก.ย. 59 
14.00-16.00 น. 
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ชื่อ-สกุล หัวข�อเร่ือง/สาขาวิชา สถานที่ ระยะเวลา 
อ. Thuza Nwe คณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทํา

เนื้อหาด:านภาษาและวัฒนธรรม
อาเซียน คร้ังที่ 289-58/2559 
ถึง 290-59/2559 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา ก.ย. 59 
ทุกวันอังคาร  
11.00-13.00 น. 
และพุธ 
11.30-13.30 น. 

อ. ดร. สมชาย เซ็มมี วิทยากรอบรมให:กับนักเรียนระดับ
ซานาว ี

โรงเรียนพัฒนาการหญิง
ศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1  
ป
การศึกษา 
2559 
ทุกวันศุกร/ 
8.30-10.30 น. 

อ. ดร. สมชาย เซ็มมี วิทยากรอบรมให:กับนักเรียนที่อยู<ใน
การดูแลของนะฮ/ฏ<อตุ:ลอิสลาม 

มูลนิธินะฮ/ฏ<อตุ:ลอิสลาม ภาคเรียนที่ 1  
ป
การศึกษา 
2559 
ทุกวันศุกร/ 
14.00-16.00 น. 

ผศ. ดร. สายวรุณ  
สุนทโรทก 
 

คณะกรรมการบริหารสมาคมภาษา
และหนังสือแห<งประเทศไทย 
ในพระบรมราชปูถัมภ/ 

สมาคมภาษาและหนังสือ
แห<งประเทศไทยใน- 
พระบรมราชปูถัมภ/ 

พ.ศ. 2559- 
2560 

ผศ. ดร. สรตี  
ปรีชาปSญญากุล 
 

คณะกรรมการบริหารสมาคมภาษา
และหนังสือแห<งประเทศไทย 
ในพระบรมราชปูถัมภ/ 

สมาคมภาษาและหนังสือ
แห<งประเทศไทยใน- 
พระบรมราชปูถัมภ/ 

พ.ศ. 2559- 
2560 

ผศ. ดร. สหะโรจน/  
กิตติมหาเจริญ 

คณะกรรมการบริหารสมาคมภาษา
และหนังสือแห<งประเทศไทย 
ในพระบรมราชปูถัมภ/ 

สมาคมภาษาและหนังสือ
แห<งประเทศไทยใน- 
พระบรมราชปูถัมภ/ 

พ.ศ. 2559- 
2560 

อ. ดร. สมชาย เซ็มมี ประธานกรรมการฝLายวชิาการ สมาพันธ/ศิษย/เก<า 
อัล-อัซฮัรโกล  
สาขาประเทศไทย 

ป
งบประมาณ 
2559 

ผศ. ดร. อาจรณ  
เชษฐสุมน 

กรรมการเพื่อพิจารณาแลกเปลี่ยน
เอกสารจดหมายเหตุระหว<าง
กระทรวงการต<างประเทศแห<ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง- 
การต<างประเทศแห<งสหพนัธรัฐ
รัสเซีย ป
 2514-2534  
(ค.ศ. 1971-1991) 

กระทรวงการต<างประเทศ ประจําป
 2559 
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ชื่อ-สกุล หัวข�อเร่ือง/สาขาวิชา สถานที่ ระยะเวลา 
ผศ. ดร. สรตี  
ปรีชาปSญญากุล 

กรรมการคัดเลือกรางวัลซีไรต/
ประจําป
 2559 

สมาคมภาษาและหนังสือ
แห<งประเทศไทยฯ  
และสมาคมนักเขียน- 
แห<งประเทศไทย 

ประจําป
 2559 

 

รวมภาพกิจกรรม 
 

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยและญ่ีปุUน กับมหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียว ครั้งท่ี 5 
เมื่อวันท่ี  25 ก.พ. 59 ณ อาคารศรจีุฬาลกัษณ� 

 

     
 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม) คณะมนุษยศาสตร� ประจําปBการศึกษา 2559 
เมื่อวันท่ี 5 ก.ค. 59 ณ วิทยาเขตปXจฉิมสวัสด์ิ-สุวรรณนภาศร ี

 

     
 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม) ระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร� ประจําปB 2559 
เมื่อวันท่ี 23 ก.ค. 59 ณ ห�องประชุมพวงแสด 
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โครงการสองวัฒนธรรมบนสองฝX[งคลองแสนแสบ “ประเพณีท�องถิ่นด้ังเดิมชาวไทยพุทธ-มุสลิม”  
เมื่อวันท่ี 19 พ.ค. 59 ณ ห�องประชุมพวงแสด 

 

     
 

โครงการ “มรดกธรรมนําคุณค)าสู)ชีวิต” 
เมื่อวันท่ี 19 ส.ค. 59 ณ ห�องประชุมพวงแสด 

 

     
 

โครงการฝ̂กอบรมหลกัสูตร “การนําพุทธธรรมมาใช�ในชีวิตประจาํวัน” ภาค 1 ปBการศึกษา 2559 
เมื่อวันท่ี 6 ก.ค. 59-13 ก.ย. 59 ณ อาคารสวรรคโลก มร. และวัดจากแดง 

 

     
 

โครงการอบรมการให�ความรู�ด�านประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “คลายห)วง มคอ. .... จากอาจารย�”  
เมื่อวันท่ี 19 เม.ย. 59 ณ ห�องประชุมพวงแสด 
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โครงการส)งเสริมสมรรถนะบุคลากรด�านการสอน เรื่อง “การสร�างแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน:  
ปรนัยและอัตนัย” เมื่อวันท่ี 11 พ.ค. 59 ห�องประชุมพดด�วง 

 

     

 
โครงการสมัมนาเพ่ือเสริมสร�างสมรรถนะการวิจัยสําหรับบุคลากร เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยไปสู)ตํารา” 

เมื่อวันท่ี 18 พ.ค. 59 ณ ห�องประชุมพดด�วง 
 

     
 

โครงการประชมุเสนอผลงานวิชาการและวิจัยสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ครั้งท่ี 10 
เมื่อวันท่ี 21 ก.ย. 59 ณ ห�องประชุมพวงแสด 
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คณะผู�จัดทํา 
 
 ท่ีปรึกษา 1. ผู:ช<วยศาสตราจารย/ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน 
   คณบดีคณะมนุษยศาสตร/ 
  2. ผู:ช<วยศาสตราจารย/ ดร. จินดา ศรีรัตนสมบุญ 
   รองคณบดีฝLายนโยบายและแผน 
 
 ผู:จัดทํา 1. นางสาวราตรี พงษ/สุวรรณ 
   หัวหน:าสํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร/ 
  2. นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท 
   รักษาราชการแทนหัวหน:างานนโยบายและแผน 
  3. นางสาวกฤษณวรรณ วิงวอน 
   นักวิเคราะห/นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
 


