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สารคณบดี 
 
 รายงานประจําปงบประมาณ 2558 ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพื่อแสดงผลการดําเนินงานตาม
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตาม
แผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2558 โดยมีบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการเปน
กลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธใหบรรลุเปาหมายและตัวชี้วัด
ที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 
 ในโอกาสนี้ ผมขอขอบพระคุณบุคลากรทุกทานที่ไดรวมแรงรวมใจ และรวมมือกัน
ดําเนินโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ที่ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธจนบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว และหวังเปนอยางย่ิงวา บุคลากรทุกทานพรอมที่จะขับเคลื่อน
ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธที่ทาทายย่ิงข้ึน ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงในวงการ
อุดมศึกษาและของสังคมตอไป 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจรณ  เชษฐสุมน) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร 
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คํานํา 
 
 รายงานประจําปฉบับนี้ เปนการรวบรวมขอมูล และการดําเนินการ ตลอดจนกิจกรรม
ตาง ๆ ในรอบปงบประมาณ 2558 ของคณะมนุษยศาสตร ทั้งนี้ คณะผูจัดทําหวังวาจะเปน
ประโยชนตอการบริหาร และงานดานอื่น ๆ ในการใชเปนเอกสารอางอิง ตลอดจนเปน
หลักฐานที่แสดงถึงผลงานของคณะฯ 
 คณะผูจัดทํา ขอขอบคุณผูที่มีสวนเก่ียวของกับการจัดทํารายงานประจําปฉบับนี้  
และหากมีขอบกพรองประการใด คณะผูจัดทําขอนอมรับขอเสนอแนะ เพื่อแกไขปรับปรุง 
ในโอกาสตอไป 
 
 
  คณะผูจัดทํา 
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รายนามคณะผูบริหาร 
 

 
 
 
 
 

 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจรณ  เชษฐสุมน 
คณบดคีณะมนุษยศาสตร 

                                                               
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย ดร. ประภาวดี  กุศลรอด 
รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศศิ  อินทโกสุม 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
  

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรพิน กําปนทอง 
รองคณบดีฝายนโยบายและแผน 

อาจารยสิริกมล  สิริสัมพันธ 
รองคณบดีฝายกิจการนกัศึกษา 
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หัวหนาภาควิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ. ดร. แกวกัลยา  อภยับัณฑิตกุล 
หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษฯ 

อ. ประเสริฐ  เย็นประสิทธิ ์
หัวหนาภาควิชาภาษาไทยฯ 

อ. จีรพล  เกตุจุมพล 
หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

อ. ดร. ภีมศักด์ิ  เองฉวน 
หัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร 

ผศ. จิณหนิภา  ทาสุคนธ 
หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก 

ผศ. ไม สงวนสกุล  
หัวหนาภาควชิาปรัชญา 

 
 
 
 
 
 
 
 

อ. อัญชลา โภชนสมบูรณ 
หัวหนาภาควิชาสังคมวิทยาฯ 

ผศ. ดร. อัญชลี โตพึ่งพงศ 
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา 
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สํานักงานเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 

นางสาวราตร ี พงษสวุรรณ 
หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร 

 
                                                             
  
 
 
 
 
 
นางสาวม่ิงขวัญ  เสืองามเอี่ยม 
หัวหนางานบริหารและธุรการ 

นางสุกัญญา  ชินกูล 
รักษาราชการแทนหัวหนางานคลังและพัสดุ 

นางกรรณิการ  บูรศิริรักษ 
หัวหนางานบริการการศึกษา 

 
 
 
 
 
     
           
 

นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท 
รักษาราชการแทนหัวหนางานนโยบายและแผน 

นางพิมลสิร ิ เลิศธนาไพจิตร 
ทําหนาท่ีหัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ 
 
ปรัชญา 

เปดโอกาสใหมีความเสมอภาคทางการศึกษา และพัฒนาคนใหเปนมนุษย 
 
ปณิธาน 

มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม และผลิตบัณฑิตใหรับใชสังคมอยางมีคุณภาพ 
 
คานิยมองคการ 

ความเปนเลิศในการใหบริการ  โดยตระหนักในจรรยาบรรณและวิชาชีพ เพื่อมุงสูประสิทธิผลของการทํางาน 
 

วิสัยทัศน 
คณะมนุษยศาสตรเปนตลาดวิชาท่ีจัดการศึกษาเพื่อปวงชน  พัฒนาพันธกิจทางวิชาการใหเปนท่ียอมรับ 

ในภูมิภาคอาเซียน และสรางสรรคสังคมไทยใหพัฒนาอยางยั่งยืนดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทากอง มีอํานาจหนาท่ีตาม

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 เปนสถานศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชาท่ีผูศึกษาสามารถศึกษา
ไดดวยตนเอง โดยไมจําเปนตองเขาช้ันเรียนท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหหรือจะมาเขาช้ันเรียนก็มีช้ันเรียนให ท้ังนี ้ 
มีวัตถุประสงคใหการศึกษาเพื่อสงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง สอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จัดแบงสวนราชการเพื่อการบริหารเปนภาควิชาฯ สํานักงานเลขานุการ งาน และหนวย 
โดยดําเนินการตามพันธกิจ ดังนี ้

1) สรางและกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยใหแกประชาชน ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน รวมถึงประชากร
ในภูมิภาคอาเซียน และชนกลุมนอยทุกฝายใหมีความรูคูคุณธรรม 

2) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมดานการเรียนการสอน การวจิยั 
การบริการทางวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในคณะมนุษยศาสตร 
เปนท่ียอมรับในภูมิภาคอาเซียน  

3) สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เปนเครื่องมือยกระดับคุณภาพ 
และการกระจายโอกาสทางการศึกษา 
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4) สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาองคกรและสรางทุนทางปญญาของชาติ 
5) สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 
 
ประเด็นยุทธศาสตร  

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดจัดทําประเด็นยุทธศาสตรท้ังหมด 6 ประเด็น โดยใหแตละ
ประเด็นมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน-
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใหการพัฒนาหรือการปฏิบัติภารกิจของคณะมนุษยศาสตรสามารถบรรลุผล 
ตามเปาประสงคของหนวยงานท่ีเกี่ยวของดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การสรางและกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเปนธรรมทางการศึกษา 
 และการเรียนรูตลอดชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  การสงเสริมการศึกษาเพื่อความม่ันคงของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา 
 

เปาประสงค 
จากประเด็นยุทธศาสตรท้ังหมดท่ีกลาวมา เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจเปนไปตามประเด็นยุทธศาสตร 

ท่ีกําหนด คณะมนุษยศาสตรจึงไดกําหนดเปาประสงคท้ังหมด 6 เปาประสงค ดังนี้ 
เปาประสงคท่ี 1  ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
เปาประสงคท่ี 2  ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
เปาประสงคท่ี 3  ผูรับบริการทุกกลุมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดมาตรฐานเพื่อการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 4  ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรและนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ึน 
เปาประสงคท่ี 5  ผูรับบริการในพื้นท่ีชายแดนภาคใตไดรับบริการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เปาประสงคท่ี 6  ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐานเปนท่ียอมรับของผูรับบริการ 

 
กลยุทธ 

กลยุทธท่ี 1 สรางและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาทุกระดับ 
 การศึกษา 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการจัดบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม 
กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
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กลยุทธท่ี 4 พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต 
กลยุทธท่ี 5 พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธท่ี 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
กลยุทธท่ี 7 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
กลยุทธท่ี 8 สนับสนุนการบริการการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
กลยุทธท่ี 9 สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธท่ี 10 พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 
 

หนาที่ความรับผิดชอบและการแบงสวนราชการ 
  หนาที่ความรับผิดชอบ 

คณะมนุษยศาสตร เปนสวนราชการมีฐานะเทียบเทากอง มีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย-
รามคําแหง พ.ศ. 2541 โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย 
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยแบงสวนราชการเพื่อการบริหารออกเปน
ภาควิชาฯ สํานักงานเลขานุการ งาน และหนวย 
  การแบงสวนราชการ 
 ปจจุบันคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดแบงสวนราชการ ดังนี้ 

1. สํานักงานเลขานุการ มีจํานวน 5 งาน ไดแก 
 1.1 งานบริหารและธุรการ แบงออกเปน 4 หนวย ประกอบดวย 
 1.1.1 หนวยสารบรรณ 
 1.1.2 หนวยการเจาหนาท่ี 
 1.1.3 หนวยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
 1.1.4 หนวยผลิตเอกสาร 
 1.2 งานคลังและพัสดุ แบงออกเปน 2 หนวย ประกอบดวย 
  1.2.1 หนวยการเงินและบัญชี 
  1.2.2 หนวยพัสดุ 
 1.3 งานบริการการศึกษา แบงออกเปน 4 หนวย ประกอบดวย 
  1.3.1 หนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 
  1.3.2 หนวยกิจการนักศึกษา 
  1.3.3 หนวยสงเสริมพัฒนาทางวิชาการ 
  1.3.4 หนวยโสตทัศนศึกษา 
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 1.4 งานนโยบายและแผน แบงออกเปน 3 หนวย ประกอบดวย 
  1.4.1 หนวยวิเคราะหแผนและงบประมาณ 
  1.4.2 หนวยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
  1.4.3 หนวยวิเทศสัมพันธ 
 1.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา แบงออกเปน 2 หนวย ประกอบดวย 
  1.5.1 หนวยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  1.5.2 หนวยประเมินคุณภาพการศึกษา 
2. ภาควิชา มีจํานวน 8 ภาควิชา ไดแก 
 2.1 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร 
 2.2 ภาควิชาปรัชญา 
 2.3 ภาควิชาประวัติศาสตร 
 2.4 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
 2.5 ภาควิชาภาษาตะวันตก 
 2.6 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร 
 2.7 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา 
 2.8 ภาควิชาสื่อสารมวลชน 
3.  สํานักงานบัณฑิตศึกษา 
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โครงสรางการแบงสวนราชการ 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ 1. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2518 ลงในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับพิเศษหนา 13-14 เลม 92 ตอนที่ 159 วันที ่14 สิงหาคม 2518 

 2. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การแบงสวนราชการในคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2518  
ลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหนา 13 เลม 92 ตอนที ่174 วันที ่29 สิงหาคม 2518 

 3. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/13227 เร่ือง การแบงสวนราชการในสํานักงานเลขานุการคณะ ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2530 
 4. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/1517 เร่ือง การแบงสวนราชการในสํานักงานเลขานุการคณะ ลงวันที่ 19 มกราคม 2533 
 5. มติสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง คร้ังที่ 4/2548 วาระที ่4.4 เมื่อวันที ่10 มีนาคม 2548 

* มติสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง วาระที่ 4.1 คร้ังที่ 1/2534 เมื่อวันที ่28 มกราคม 2534 
** มติ ทปม. วาระที ่3.7 คร้ังที่ 32/2536 เมื่อวันที ่18 สิงหาคม 2536 

*** มติ ทปม. วาระที ่3.7 คร้ังที่ 1/2538 เมื่อวันที ่5 มกราคม 2538 
**** มติสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง วาระที่ 4.9 คร้ังที่ 10/2548 เมื่อวันที ่22 สิงหาคม 2548 

สํานักงานบัณฑิตศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร 

งานประกันคุณภาพการศึกษา**** 

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

งานนโยบายและแผน 

หนวยวิเคราะหแผน- 
และงบประมาณ 
หนวยวิจัยสถาบัน- 
และสารสนเทศ 
หนวยวิเทศสัมพันธ 

งานบริการการศึกษา 

หนวยทะเบียนและ- 
ประเมินผลการศึกษา 
หนวยกิจการนักศึกษา 
หนวยสงเสริมพัฒนา- 
ทางวิชาการ 
หนวยโสตทัศนศึกษา 

งานคลังและพัสด ุ

หนวยการเงินและบัญชี
หนวยพัสด ุ

งานบริหารและธุรการ 

หนวยสารบรรณ 
หนวยการเจาหนาที ่
หนวยอาคารสถานที-่ 
และยานพาหนะ 
หนวยผลิตเอกสาร 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร 

ภาควิชาปรัชญา 

ภาควิชาประวัติศาสตร 

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

ภาควิชาส่ือสารมวลชน 

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ภาควิชาภาษาตะวันตก 

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร 

ศูนยเกาหลีศึกษา*** 

สํานักงานเลขานุการ ศูนยสงเสริมการแปล* 

ศูนยศิลปวัฒนธรรม** 

มูลนิธกิารศึกษาฯ 
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โครงสรางการบริหารราชการ 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหนางาน 
นโยบายและแผน 

หัวหนาหนวยวิเคราะหแผน- 
และงบประมาณ 
หัวหนาหนวยวิจัยสถาบัน- 
และสารสนเทศ 
หัวหนาหนวยวิเทศสมัพันธ 

หัวหนางาน 
บริหารและธุรการ 

หัวหนาหนวยสารบรรณ 
หัวหนาหนวยการเจาหนาท่ี 
หัวหนาหนวยอาคารสถานท่ี- 
และยานพาหนะ 
หัวหนาหนวยผลิตเอกสาร 

หัวหนางาน 
คลังและพัสด ุ

หัวหนาหนวยการเงิน- 
และบัญชี 
หัวหนาหนวยพสัดุ 

หัวหนางาน 
บริการการศึกษา 

หัวหนาหนวยทะเบียน- 
และประเมินผลการศึกษา 
หัวหนาหนวยกิจการนักศึกษา 
หัวหนาหนวยสงเสริมพัฒนา- 
ทางวิชาการ 
หัวหนาหนวยโสตทัศนศึกษา 

หัวหนางาน 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

หัวหนาหนวยแผนและ- 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
หัวหนาหนวยประเมิน- 
คุณภาพการศกึษา 

หัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร 

หัวหนาภาควิชาปรัชญา 

หัวหนาภาควิชาประวตัิศาสตร 

หัวหนาภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก 

หัวหนาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร 

ศูนยเกาหลีศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร 

คณะกรรมการประจําคณะ 

ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา รองคณบด ี

เลขานุการคณะ ประธานศูนยสงเสริมการแปล 

ประธานศูนยศิลปวัฒนธรรม 

ประธานมูลนิธกิารศึกษาฯ 
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การจัดการศึกษา 
 
 คณะมนุษยศาสตรดําเนินการจัดการศึกษาโดยรับผิดชอบการเรียนการสอน ศึกษา คนควา วิจัย วิชาในสาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท้ังในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวมท้ังการเปดสอนระดับปริญญาตรี
ตามโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ โดยแยกออกเปนสาขาวิชาตาง ๆ ดังนี้ 
 
หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปดสอน 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
1. ภาษาอังกฤษ 
2. ภาษาไทย 
3. ประวัติศาสตร 
4. ภาษาฝรั่งเศส 
5. ภาษาเยอรมัน 
6. ปรัชญา 
7. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
8. สารสนเทศศึกษา 
9. ภาษาสเปน 
10. ภาษารสัเซีย 
11. ประวัติศาสตรเพื่อการทองเท่ียว 
12. ภาษาจนี 
13. ภาษาญ่ีปุน 

1. บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
3. ไทยศึกษา 
4. ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ 
5. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
6. การแปล  
    - ภาษาจีน-ไทย 
    - ภาษาอังกฤษ-ไทย 
    - ภาษาเยอรมัน-ไทย 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 
1. สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 
2. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

 

โครงการพิเศษหลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อการทองเท่ียว 
1. สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการทองเท่ียว 

 

รวม 16  สาขาวิชา รวม 6  สาขาวิชา 
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สถิตินักศึกษา 
 
จํานวนนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  

ปริญญาตรี 
สาขาวิชา นักศึกษาใหม 

(ภาค 1/2558) 
ผูสําเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ   
1. ภาษาอังกฤษ 2,053 385 
2. ภาษาไทย 197 119 
3. ประวัติศาสตร 152 64 
4. ภาษาฝรั่งเศส 36 5 
5. ภาษาเยอรมัน 60 10 
6. ปรัชญา 40 11 
7. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 211 102 
8. สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร 72 24 
9. ภาษาสเปน 29 4 
10. ภาษารสัเซีย 23 2 
11. ประวัติศาสตรเพื่อการทองเท่ียว 182 20 
12. ภาษาจนี 393 60 
13. ภาษาญ่ีปุน 515 10 
14. จีนศึกษา - 3 
ภาคพิเศษ   
1. ภาษาอังกฤษ  49 22 
2. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  10 17 
3. สื่อสารมวลชน - 113 
โครงการพิเศษ   
1. วัฒนธรรมเพื่อการทองเท่ียว  71 50 
รวมทั้งส้ิน 4,093 1,021 

หมายเหตุ: เก็บสถิตินักศึกษาระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 
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จํานวนนกัศกึษาระดบัปริญญาโท  
ปริญญาตรี 

สาขาวิชา นักศึกษาใหม 
(ภาค 1/2558) 

ผูสําเร็จการศึกษา 

1. ไทยศึกษา 19 4 
2. ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ 15 4 
3. การแปล   
    - ภาษาจีน-ไทย 21 - 
    - ภาษาอังกฤษ-ไทย 13 - 
4. บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร - 8 
5. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - 3 
6. การแปลอังกฤษ-ไทย - 1 
7. ประวัติศาสตร - 8 
8. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - 3 

รวม 68 31 
หมายเหตุ: เก็บสถติินักศึกษาระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 
 

บุคลากร 
 

บุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตาํแหนงทางวิชาการ  
จํานวน ภาควิชา/สาขา 

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 
รวม 

ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร 7 4 9 - 20 
ภาษาไทยและภาษาตะวันออก 18 8 5 1 32 
ประวัติศาสตร 8 - 3 - 11 
บรรณารักษศาสตร 3 1 1 - 5 
ภาษาตะวันตก 19 9 7 - 35 
ปรัชญา 2 1 4 - 7 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 6 1 3 - 10 
วัฒนธรรมเพื่อการทองเท่ียว 2 - - - 2 

รวม 65 24 32 1 122 
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บุคลากรสายสนบัสนุน จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา หนวยงาน 

ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 
รวม 

ผูอํานวยการกอง - - 1 1 
งานบริหารธุรการ 14 5 5 24 
งานบริการการศึกษา 1 7 6 14 
งานคลังและพัสดุ 1 5 2 8 
งานนโยบายและแผน - 1 2 3 
งานประกันคุณภาพศึกษา - - 3 3 
สํานักงานบัณฑิตศึกษา - 1 2 3 
เลขานุการภาควิชา - 7 - 7 
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 1 3 - 4 
โครงการพิเศษหลักสูตรวัฒนธรรม- 
เพื่อการทองเท่ียว 

1 2 - 3 

รวม 18 31 21 70 
 

จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุง 
 

ระดับการศึกษา ช่ือหลักสูตร สาขา 
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 

 
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
2. สาขาวิชาภาษาไทย 
3. สาขาวิชาภาษาจีน 
4. สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน 
5. สาขาวิชาประวัติศาสตร 
6. สาขาวิชาประวัติศาสตรเพ่ือการทองเที่ยว 
7. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร 
8. สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 
9. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
10. สาขาวิชาภาษารัสเซีย 
11. สาขาวิชาภาษาสเปน 
12. สาขาวิชาปรัชญา 
13. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา 
14. สาขาวิชาวัฒนธรรมเพ่ือการทองเที่ยว 

รวม 14 หลักสูตร 
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โครงการวิจัยทีไ่ดรับทุนอดุหนุน  
ลําดับ 
ที่ ช่ือผลงานวิจัย ช่ือผูวิจัย จํานวนเงิน/ 

แหลงทุน 
1 โครงการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของนักวรรณกรรม 

กลุมดีวานท่ีมีตอบทกวีอาหรับยุคใหมของ 
ประเทศอียิปต (The Influences of Jamã ãh 
Diwan on the Modern Arabic Poetry in Egypt)   

อ. ดร. สมชาย เซ็มมี 
Dr. Somchai Semmee   

66,504.- บาท 
(งบรายได ม.ร.)  

2 โครงการวิจยัเรื่อง การเปรียบเทียบสํานวนมลาย ู
และสํานวนไทยท่ีเกี่ยวกับสัตว (A Comparison 
of Malay and Thai Idioms about Animals) 

อ. ประเสริฐ เย็นประสิทธิ ์
Mr. Prasert Yenprasit  

66,504.- บาท 
(งบรายได ม.ร.)  

3 โครงการวจิยัเรื่อง การวเิคราะหวิธคิีดและ
พฤติกรรมผานความสัมพันธชาย-หญิง  
ของตัวละครเอกในหนังสือรวมเรื่องสั้นชุด  
Onna no lnai Otokotachi ของ ฮารูกิ มูราคามิ  
(Analysis of Ways of Thinking and Behaviors 
through the Main Characters’ Male-Female 
Relationships in Haruki Murakami’s “Onna no 
lnai Otokotachi” Short Stories) 

อ. ดุสิตา ปริญญาพล 
Miss Dusita Parinyapol 

66,504.- บาท 
(งบรายได ม.ร.) 

4. โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดหองสมุด 
ในหองเรียนเพื่อปลูกฝงวัฒนธรรมการอาน 
อยางยั่งยืนของนักเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตอีสานใต (Guidelines for 
Building Classroom Library to Instill Substantial 
Reading Culture of Students: A Case Study of 
Primary Schools in South Isan) 

ผศ. ดร. ประภาส พาวนินัท 
Asst. Prof. Dr. Prapat 
Pawinun 

207,750.- บาท 
(สถาบันวิจัย 
และพัฒนา ม.ร.) 

5. โครงการวิจัยเรื่อง ขอบกพรองของการใช 
ภาษาเขียนตอบอัตนัยของนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

อ. ณัฐวรรณ ช่ังใจ 
Miss Nantawan Changjai 

69,840.- บาท 
(สถาบันวจิยั 
และพัฒนา ม.ร.) 

 

แผนกลยุทธดานการวิจัยและพัฒนา 
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ลําดับ 
ที่ 

ช่ือผลงานวิจัย ช่ือผูวิจัย จํานวนเงิน/ 
แหลงทุน 

6. โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบและคติความเช่ือ 
จากศิลปกรรมในศาสนสถานจีน 
(Patterns and Beliefs from fine arts in Chinese 
Religious Places, Khet Dindaeng, Bangkok) 

อ. ดร. ธรีะนนัท วิชัยดิษฐ 
Dr. Teeranun Vichaidit  

83,742.- บาท 
(สถาบันวิจัย 
และพัฒนา ม.ร.) 

7. คติโลกศาสตรในพุทธศาสนาท่ีใชคัมภีร 
ภาษาบาล ี
 

อ. ดร. รุงโรจน ภิรมยอนุกูล 
Dr. Rongroj Piromanukul 

80,000.- บาท 
(ทุนภายนอก) 

รวม 7 โครงการ 
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โครงการสนบัสนุนการบริการวิชาการแกสังคมและชมุชน 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ 
จํานวน 
ผูเขารวม/ 
ผลการประเมิน 

1. โครงการบริการวิชาการใหแก
สังคมเรื่อง “100 ปชาตกาล  
ฆูลิโอ กอรตาซาร” 

16 ธ.ค. 57 หองประชุมพวงแสด 
ช้ัน 2 อาคาร 2  
คณะมนุษยศาสตร 

เงินทุนคณะฯ
9,606.50 บาท 
สถานเอกอัคร-
ราชทูตอารเจนตินา 
8,000.- บาท 

74 คน/4.37 

2. โครงการสงเสริมการอาน 
เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 
สําหรับผูสูงอาย ุ

16 ม.ค. 58 ชมรมผูสูงอายุ 
เขตสะพานสูง 

งบรายได ม.ร.
15,133.50 บาท 

35 คน/4.28 

3. โครงการพัฒนาหองสมุด
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร 

23 ม.ค. 58 หองประชุม 
โรงเรียนวัดนางสาว  
จ. สมุทรสาคร 

งบรายได ม.ร.
30,000.- บาท 

113 คน/4.20 

4. โครงการอบรมภาษาสเปน
สําหรับบุคคลท่ัวไป รุนท่ี 44 

7 ก.พ.- 
2 พ.ค. 58 

คณะมนุษยศาสตร 
ม.ร. 

คาลงทะเบียน
ผูเขารวมโครงการ
225,166.67 บาท 

30 คน/- 

5. โครงการการสงเสรมิการอาน
และพัฒนาหองสมุดมีชีวิต 
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตใหกับ 
เด็กและเยาวชน 

11-13  
ก.พ. 58 

สาขาวิทยบริการฯ 
จังหวัดอุทัยธาน ี

งบคลัง 24,961.25 
บาท 

83 คน/4.68 

6. โครงการบริการวิชาการเรื่อง  
“การพัฒนาทักษะการใช
ภาษาไทย/สารสนเทศ 
และระบบการคิดของเด็ก 
เพื่อความเปนผูนําแหงอนาคต” 

11-13  
ก.พ. 58 

สาขาวิทยบริการฯ 
จังหวัดอุทัยธาน ี

งบคลัง 
43,591.- บาท 

121 คน/4.46 

 

แผนกลยุทธดานบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน 
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ช่ือโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ 
จํานวน 
ผูเขารวม/ 
ผลการประเมิน 

7. โครงการอบรมภาษารัสเซีย
สําหรับบุคคลท่ัวไป รุนท่ี 46 

14 ก.พ.- 
18 เม.ย. 58 

คณะมนุษยศาสตร 
ม.ร. 

คาลงทะเบียน
ผูเขารวมโครงการ
82,483.33 บาท 

14 คน/4.40 

8. โครงการบริการทางวิชาการ 
การอบรมความรูเรื่อง  
“อยุธยาศึกษา” 

21 มี.ค. 58 พิพิธภัณฑสถาน- 
แหงชาติ  
เจาสามพระยา  
กรมศิลปากร 

งบรายได ม.ร. 
4,800.- บาท 

40 คน/4.24 

9. โครงการบริการวิชาการ 
แกสังคมเรื่อง “เรียนรูภาษา
กะเหรี่ยงเพื่อลดชองวาง 
ในการสื่อสาร” 

29 เม.ย.-  
2 พ.ค. 58  

สาขาวิทยบริการฯ 
จังหวัดอุทัยธาน ี

งบรายได ม.ร.
15,645.- บาท 

41 คน/3.84 

10. โครงการบริการวิชาการ 
แกสังคมเรื่อง “การพัฒนา
ทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารสําหรับ 
เด็กขาดโอกาสในเขต 
จังหวัดอุทัยธาน”ี 

29 เม.ย.- 
2 พ.ค. 58  

สาขาวิทยบริการฯ 
จังหวัดอุทัยธาน ี

งบรายได ม.ร.
37,689.- บาท 

95 คน/4.34 

11. โครงการอบรมภาษาสเปน 
สําหรับบุคคลท่ัวไป รุนท่ี 45 

6 มิ.ย.-  
15 ส.ค. 58 

คณะมนุษยศาสตร
ม.ร. 

คาลงทะเบียน
ผูเขารวมโครงการ
225,166.67 บาท 

30 คน/- 

12. โครงการอบรมภาษารัสเซีย
สําหรับบุคคลท่ัวไป รุนท่ี 48 

22 ส.ค.- 
10 ต.ค. 58 

คณะมนุษยศาสตร 
ม.ร. 

คาลงทะเบียน
ผูเขารวมโครงการ
82,483.33 บาท 

20 คน/4.42 

รวม  12  โครงการ 
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ภาพกิจกรรม 
 

โครงการ “100 ปชาตกาล ฆูลิโอ กอรตาซาร” 
วันที่ 16 ธันวาคม 2557  

ณ หองประชุมพวงแสด ช้ัน 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร 
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โครงการสนบัสนุนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ 
จํานวน 
ผูเขารวม/ 
ผลการประเมิน 

1. โครงการ “เรียนรูศลิปวัฒนธรรม
ทางพระพุทธศาสนาจาก
พระพุทธรูป” 

13 ต.ค.- 
9 พ.ย. 57  
และ  
8-11 พ.ย. 57 

คณะมนุษยศาสตร
ม.ร. และวดัยอด-
แกวศรีบุญเรือง  
จ. บึงกาฬ 

เงินทุนคณะฯ
20,000.- บาท 

106 คน/4.83 
 

2. โครงการฝกอบรมหลักสูตร  
“การนําพุทธธรรมมาใชใน
ชีวิตประจําวัน” ภาค 2/2557 

3 ธ.ค. 57- 
17 ก.พ. 58 

อาคารสวรรคโลก 
ม.ร. 

งบรายได ม.ร.
42,113.35 บาท 

65 คน/4.23 
 

3. โครงการ “ยอนรอยอยุธยา 
ในภาษารสัเซีย ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาเยอรมัน และภาษาสเปน” 

7 ก.พ. 58 จังหวัดพระนคร- 
ศรีอยุธยา 

งบรายได ม.ร.
16,902.- บาท 

45 คน/4.33 
 

4. โครงการแลกเปลี่ยนภาษา 
และวัฒนธรรมไทยและญ่ีปุน 
กับมหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียว 
ครั้งท่ี 4 

19 และ 27 
ก.พ. 58 

คณะมนุษยศาสตร 
ม.ร. และบริษทั  
บานหญิงกรุป 

เงินทุนคณะฯ
39,579.- บาท 

77 คน/3.78 
 

5. โครงการทํานุบํารุงศิลป-
วัฒนธรรมและพัฒนาวิชาการ
เรื่อง “การเรียนการสอนภาษา
และวรรณคดีไทยสําหรับผูเรียน
ชาวตางชาติ” 

27 เม.ย. 58 คณะมนุษยศาสตร
ม.ร. 

เงินทุนคณะฯ
6,940.- บาท 

37 คน/3.91 
 

6. โครงการ “เสริมสรางศิลป-
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
จากการสรางพระพุทธรปู  
ณ จังหวัดสุราษฎรธาน”ี 

2 พ.ค. 58 วัดบอมะปริง 
จ. สุราษฎรธาน ี

ไมเบิก
งบประมาณ 

43 คน/4.82 
 

 

แผนกลยุทธดานศิลปวัฒนธรรม 
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ช่ือโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ จํานวน 
ผูเขารวม/ 
ผลการประเมิน 

7. โครงการทํานุบํารุงศิลป-
วัฒนธรรม “โครงการ 
สองวัฒนธรรมบนสองฝง 
แสนแสบ ณ บางกะป” 

16 มิ.ย. 58 คณะมนุษยศาสตร
ม.ร. 

งบรายได ม.ร. 
27,022.50 บาท 

130 คน/3.86 
 

8. โครงการ “เสริมสรางศิลป-
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
จากการสรางพระพุทธรปู  
ณ จังหวัดตราด” 

17 มิ.ย.-  
18 ก.ค. 58 

วัดจัดสรรพัฒนา-
ราม จ. ตราด 

เงินทุนคณะฯ
7,000.- บาท 

43 คน/4.66 
 

9. โครงการฝกอบรมหลักสูตร  
“การนําพุทธธรรมมาใชใน
ชีวิตประจําวัน” ภาค 1/2558 

3 ก.ค.- 
2 ก.ย. 58 

อาคารสวรรคโลก 
ม.ร. 

งบรายได ม.ร. 
50,360.- บาท 

82 คน/4.27 
 

10. โครงการเสริมสรางศิลป-
วัฒนธรรมทางพระพุทธ-
ศาสนาจากการสราง
พระพุทธรูป ณ จังหวัด-
นครศรีธรรมราช  
และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

8-9 ส.ค. 58 
และ  
22-23 ส.ค. 58 

วัดปากเชียร 
จ. นครศรีธรรมราช 
และวัดสายชล  
ณ รังสี 
จ. ฉะเชิงเทรา 

ไมเบิก
งบประมาณ 

102 คน/4.75 

รวม  10  โครงการ 
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ภาพกิจกรรม 
 

โครงการ “การนําพุทธธรรมมาใชในชีวิตประจําวัน” ภาค 2/2557 
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 - 17 กุมภาพันธ 2558 

ณ อาคารสวรรคโลก ม.ร. และวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการ “ยอนรอยอยุธยาในภาษารัสเซีย ภาษาฝร่ังเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาสเปน” 

วันที่ 7 กุมภาพันธ 2558 
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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โครงการแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมไทยและญี่ปุนกับมหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียว คร้ังที่ 4 
วันที่ 19 และ 27 กุมภาพันธ 2558 

ณ หองประชุมพวงแสด ช้ัน 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร ม.ร. และบริษัท บานหญิงกรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ “การเรียนการสอนภาษาและวรรณคดีไทยสําหรับผูเรียนชาวตางชาติ” 
วันที่ 27 เมษายน 2558 

ณ หองประชุมพดดวง ช้ัน 3 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร 
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โครงการ “สองวัฒนธรรมบนสองฝงแสนแสบ ณ บางกะป” 
วันที่ 16 มิถุนายน 2558 

ณ หองประชุมพวงแสด ช้ัน 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ “การนําพุทธธรรมมาใชในชีวิตประจําวัน” ภาค 1/2558 
วันที่ 3 กรกฎาคม - 2 กันยายน 2558 

ณ อาคารสวรรคโลก ม.ร. และวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
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การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 
 1. วิชาศึกษาท่ัวไปท่ีจดัทํา e-learning แลวเสร็จ ไดแก  
 

ART 1003 ศิลปะวจิักษ LIS 1003 การใชหองสมุด 
CHI 1001 ภาษาจนีพ้ืนฐาน 1 MAL 1001 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 1 
CHI 1002 ภาษาจนีพ้ืนฐาน 2 MMR 1001 ภาษาพมาพ้ืนฐาน 1 
ENG 1001 ประโยคภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน PHI 1000 การดํารงชีวิตในสังคม 
 และศัพทจําเปนในชีวิตประจําวัน PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา 
ENG 1002 ประโยคภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน PHI 1003 ปรัชญาเบ้ืองตน 
 และศัพทท่ัวไป PHI 1005 ตรรกวิทยาเบ้ืองตน  
ENG 2001 การอานเอาความภาษาอังกฤษ PHI 1007 การใชเหตุผล 
ENG 2002  การอานตคีวามภาษาอังกฤษ PHI 2103 พระพุทธศาสนาเบ้ืองตน 
GER 1001 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1 SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
HIN 1001 ภาษาฮนิดีพ้ืนฐาน 1  เบ้ืองตน 
HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก SOC2033 การเปล่ียนแปลงทางสังคม 
HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก  และวัฒนธรรม 
HIS 1003 อารยธรรมโลก THA1001 ลักษณะและการใชภาษาไทย 
HIS 1201 พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย THA1003 การเตรียมเพ่ือการพูด 
KHM 1001 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 1  และการเขียน 
LAO 1001 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 1 VNM1001 ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน 1 
LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยี   
 เพ่ือการคนควา   

 
 

แผนกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
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2. วิชาศึกษาท่ัวไปท่ีจดัทํา e-testing แลวเสร็จ 
 

ANT 1013 มานุษยวิทยาเบ้ืองตน LIS 1003 การใชหองสมุด 
CHI 1001 ภาษาจนีพ้ืนฐาน 1 RUS 1001 ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 1 
CHI 1002 ภาษาจนีพ้ืนฐาน 2 RUS 1002 ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 2 
ENG 1001 ประโยคภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน- RUS 2001 ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 3 
 และศัพทจําเปนในชีวิตประจําวัน RUS 2002 ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 4 
ENG 1002 ประโยคภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน- LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยี- 
 และศัพทท่ัวไป  เพ่ือการคนควา 
ENG 2001 การอานเอาความภาษาอังกฤษ SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา- 
ENG 2002 การอานตคีวามภาษาอังกฤษ  เบ้ืองตน 
HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก SPN 1001 ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 1 
HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก SPN 1002 ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 2 
HIS 1003 อารยธรรมโลก THA 1002 ความรูท่ัวไปทางวรรณคดีไทย 
HIS 1201 พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย THA 1003 การเตรียมเพ่ือการพูด- 
KOR 2001 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 1  และการเขียน 
KOR 2002 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 2   
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โครงการพัฒนาบุคลากรและสงเสริมองคความรู 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ 
จํานวน 
ผูเขารวม/ 
ผลการประเมิน 

1. โครงการสัมมนาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร 
ครั้งท่ี 2 

27-28 พ.ย. 57 ฐณิชาฌ รีสอรท 
จ. สมุทรสงคราม 

เงินทุนคณะฯ 
82,058.- บาท 

31 คน/4.39 

2. โครงการประชุมบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตรเพื่อ
เสริมสรางความรูความเขาใจ
ดานการจัดการเรียนการสอน 
และการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําภาค 2  
ปการศึกษา 2557 

18 ธ.ค. 57 คณะมนุษยศาสตร 
ม.ร. 

เงินทุนคณะฯ 
12,600.- บาท 

142 คน/4.38 

3. โครงการสัมมนาเรื่อง  
“การพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการทํางานเปนทีม” 

6-8 ก.พ. 58 
 

คณะมนุษยศาสตร 
ม.ร. และภธูาราฟา  
รีสอรท  
จ. นครราชสีมา 

งบรายได ม.ร. 
81,775.- บาท 
เงินทุนคณะฯ 
85,634.- บาท 

64 คน/4.47 

4. โครงการสัมมนาสงเสริม
สมรรถนะบุคลากรดานการวิจัย
เรื่อง “จะทําวิจัย หาทุน 
ท่ีไหนดี” 

23 เม.ย. 58 คณะมนุษยศาสตร 
ม.ร. 

เงินทุนคณะฯ 
16,000.- บาท 

44 คน/4.30 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การจัดทํารายงาน  
มคอ. 7” 

9 มิ.ย. 58 คณะมนุษยศาสตร 
ม.ร. 

เงินทุนคณะฯ 
8,081.- บาท 

49 คน/4.39 

 
 
 

แผนกลยุทธดานการพัฒนาบุคลากร 
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ช่ือโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ 
จํานวน 
ผูเขารวม/ 
ผลการประเมิน 

6. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรดานการวิจัยเรื่อง  
“การเขียนแบบเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนตามแนวนโยบาย
ของแหลงทุนวิจัย” 

11 มิ.ย. 58 คณะมนุษยศาสตร 
ม.ร. 

เงินทุนคณะฯ 
25,356.- บาท 

30 คน/4.46 

7. โครงการอบรมเรื่อง  
“เกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษา CUPT QA เหมาะกับ
เราหรือไม” 

13 ส.ค. 58 คณะมนุษยศาสตร 
ม.ร. 

เงินทุนคณะฯ 
28,150.- บาท 

64 คน/4.37 

8. โครงการประชุมเสนอผลงาน
ทางวิชาการและวิจัย สาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ครั้งท่ี 9 

8 ก.ย. 58 คณะมนุษยศาสตร 
ม.ร. 

เงินทุนคณะฯ 
49,400.- บาท 

76 คน/4.21 

รวม  8  โครงการ 
 
ภาพกิจกรรม 
 

โครงการสัมมนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร คร้ังที่ 2 
วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 

ณ ฐณิชาฌ รีสอรท จังหวัดสมุทรสงคราม 
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โครงการประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตรเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจดานการจัดการเรียนการสอน 
และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําภาค 2 ปการศึกษา 2557 

วันที่ 18 ธันวาคม 2557 
ณ หองประชุมพวงแสด ช้ัน 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสัมมนาเร่ือง “การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานเปนทีม” 
วันที่ 6-8 กุมภาพันธ 2558 

ณ หองประชุมพวงแสด ช้ัน 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร และภูธาราฟา รีสอรท จังหวัดนครราชสีมา 
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โครงการสัมมนาสงเสริมสมรรถนะบุคลากรดานการวิจัยเร่ือง “จะทําวิจัย หาทุนที่ไหนดี” 
วันที่ 23 เมษายน 2558 

ณ หองประชุมพวงแสด ช้ัน 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การจัดทํารายงาน มคอ. 7” 

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
ณ หองประชุมพวงแสด ช้ัน 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ 2558 
  

 (33) 

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการวิจัยเร่ือง “การเขียนแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุน 
ตามแนวนโยบายของแหลงทุนวิจัย” 

วันที่ 11 มิถุนายน 2558 
ณ หองประชุมพดดวง ช้ัน 3 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมเร่ือง “เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA เหมาะกับเราหรือไม” 
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 

ณ หองประชุมพวงแสด ช้ัน 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร 
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โครงการประชุมเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัย สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ังที่ 9 
วันที่ 8 กันยายน 2558 

ณ หองประชุมพวงแสด ช้ัน 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
 

 1. โครงการอบรม สัมมนา บรรยายพิเศษ ศึกษาดูงาน และศึกษาตอ ภายในประเทศ 
 

ช่ือโครงการการสัมมนา/ประชุม
วิชาการ/การฝกอบรม/บรรยาย

พิเศษ/ศึกษาดูงาน ฯลฯ 
ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ จํานวน 

ผูเขารวม 

1. โครงการปฐมนิเทศตําแหนง 
ทางวิชาการป 2557 

14-16 ต.ค. 57 อาคารหอประชุม 
พอขุนรามคําแหง
มหาราช 

- 10 คน 

2. โครงการฝกอบรมสัมมนา
วิชาการเรื่อง “การจัดทําแผน 
กลยุทธ” 

21 ต.ค. 57 
 

อาคารสุโขทัย  
ช้ัน 7 หอง 701 

- 1 คน 

3. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การดําเนินการดาน 
การบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายใน” 

8-9 ธ.ค. 57 อาคารหอประชุม 
พอขุนรามคําแหง
มหาราช 

- 10 คน 
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ช่ือโครงการ/การสัมมนา/ประชุม
วิชาการ/การฝกอบรม/บรรยาย

พิเศษ/ศึกษาดูงาน ฯลฯ 

ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ จํานวน 
ผูเขารวม 

4. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “ตัวบงช้ีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของ 
สกอ. ปการศึกษา 2557” รุนท่ี 2 

8-9 ธ.ค. 57 
 

อาคารบริการ 
และบริหาร ช้ัน 5 
หอง 501 

- 11 คน 

5. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การสื่อขาวและรายงาน
ขาวประชาสัมพันธผานโซเชียล 
มีเดีย” 

22-23 ม.ค. 58 หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 
อาคารเวียงคํา  
ช้ัน 2 

- 1 คน 

6. โครงการเสวนาวิชาการเรื่อง 
“สิทธิประโยชนสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย” 

26 ม.ค. 58 
 

อาคารสุโขทัย 
ประชุม ช้ัน 3  
หอง 301 

- 6 คน 

7. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การใชงานสื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุน 
การเรียนการสอน” 

10 ก.พ. 58 
 

หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 
อาคารเวียงคํา  
ช้ัน 2 

- 5 คน 

8. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “การนําสถิติข้ันสูง 
มาใชในงานวิจัย” 

26-27 ก.พ. 58 หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 
อาคารเวียงคํา  
ช้ัน 2 

- 1 คน 

9. โครงการจัดการความรูเรื่อง 
“การจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง” 

11 มี.ค. 58 
 

อาคารหอประชุม 
พอขุนรามคําแหง
มหาราช 

- 20 คน 

10. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การออกแบบ Story Board  
และสื่อ Multimedia เพื่อใช 
ในการเรียนการสอน” 

21 เม.ย. 58  หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ITSC 
6 ช้ัน 2 

- 4 คน 

 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ 2558 
  

 (36) 

ช่ือโครงการ/การสัมมนา/ประชุม
วิชาการ/การฝกอบรม/บรรยาย

พิเศษ/ศึกษาดูงาน ฯลฯ 

ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ จํานวน 
ผูเขารวม 

11. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “เทคนิคการเก็บ
รวบรวมขอมูลการวิจัย 
เชิงคุณภาพ” 

30 เม.ย.-พ.ค. 58 อาคารทาชัย ช้ัน 2 
หอง 0213 

- 7 คน 

12. โครงการฝกอบรมหลักสูตร  
“การใชโปรแกรม Microsoft 
Word 2010 Advanced”  
กลุมท่ี 1  

10-11 มิ.ย. 58 สถาบัน
คอมพิวเตอร 

- 2 คน 

13. การบรรยายเรื่อง วิธีการเขียน 
มคอ. 7 ปการศึกษา 2557สําหรับ
อาจารยประจาํหลักสูตรของคณะ 

16 มิ.ย. 58 
 

อาคารทาชัย ช้ัน 8 
หอง 802 

- 39 คน 

14. โครงการฝกอบรมหลักสูตร 
“การใชโปรแกรม Microsoft 
Word 2010 Advanced”  
กลุมท่ี 2 

23-24 มิ.ย. 58 สถาบัน
คอมพิวเตอร 

- 2 คน 

15. โครงการฝกอบรมหลักสูตร  
“การวิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ” 

15-17 มิ.ย. 58 สถาบัน
คอมพิวเตอร 

- 2 คน 

16. โครงการจัดทําระบบฐานขอมูล
การวิจัยมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

24 มิ.ย. 58 อาคารทาชัย ช้ัน 2 - 9 คน 

17. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“เทคนิคการผลิต Multimedia  
e-Book” 

29 มิ.ย. 58 หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร  
ITSC 6 ช้ัน 2  

- 4 คน 

18. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การใชงานโปรแกรม
ประยุกตกูเกิ้ล” กลุมท่ี 1 

1 ก.ค. 58 สถาบัน
คอมพิวเตอร 

- 1 คน 

 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ 2558 
  

 (37) 

ช่ือโครงการ/การสัมมนา/ประชุม
วิชาการ/การฝกอบรม/บรรยาย

พิเศษ/ศึกษาดูงาน ฯลฯ 
ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ จํานวน 

ผูเขารวม 

19. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การใชงานโปรแกรม
ประยุกตกูเกิ้ล” กลุมท่ี 2 

2 ก.ค. 58 สถาบัน
คอมพิวเตอร 

- 3 คน 

20. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การใชงานโปรแกรม
ประยุกตกูเกิ้ล” กลุมท่ี 3 

3 ก.ค. 58 สถาบัน
คอมพิวเตอร 

- 4 คน 

21. โครงการฝกอบรมหลักสูตร  
“การใชโปรแกรม Microsoft 
Excel 2010 Advanced” กลุม 1 

8-9 ก.ค. 58 สถาบัน
คอมพิวเตอร 

- 1 คน 

22. โครงการฝกอบรมหลักสูตร 
“การใชงานเว็บไซตสําเร็จรูป 
(Joomla) เบ้ืองตน” 

14-16 ก.ค. 58 สถาบัน
คอมพิวเตอร 

- 3 คน 

23. โครงการฝกอบรมหลักสูตร 
“การใชโปรแกรม Microsoft 
Excel 2010 Advanced” กลุม 2 

22-23 ก.ค. 58 สถาบัน
คอมพิวเตอร 

- 2 คน 

24. โครงการสัมมนาผูดูแลเว็บไซต
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

24 ก.ค. 58 สถาบัน
คอมพิวเตอร 

- 2 คน 

25. โครงการ “อบรมภาษามือไทย 
ข้ันพื้นฐานสําหรับบุคลากร” 

22-24 ก.ค. 58 อาคารหอประชุม 
พอขุนรามคําแหง
มหาราช 

- 2 คน 

26. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
(มคอ. 4 และ มคอ. 6)” 

23 ก.ค. 58 อาคารสวรรคโลก - 5 คน 

 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ 2558 
  

 (38) 

ช่ือโครงการ/การสัมมนา/ประชุม
วิชาการ/การฝกอบรม/บรรยาย

พิเศษ/ศึกษาดูงาน ฯลฯ 

ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ จํานวน 
ผูเขารวม 

27. โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ดานการวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวขอ 
“เทคนิคการเขียนบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
และเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการ” 

27 และ 29 ก.ค. 58 อาคารหอประชุม 
พอขุนรามคําแหง
มหาราช 

- 3 คน 

28. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “จริยธรรมการวิจัย” 

28 ก.ค. 58 อาคารทาชัย - 6 คน 

29. โครงการอบรมทางวิชาการ 
สามเสาหลักอาเซียน ประเด็น
หัวขอ “ASEAN from Below: 
อาเซียนกับคนตัวเล็ก ๆ” 

4 ส.ค. 58 คณะรัฐศาสตร 1 - 2 คน 

30. โครงการอบรมตามแผนกลยุทธ
การใหบริการและวิชาชีพแก
สังคมและชุมชน ปงบประมาณ 
2558 หลักสูตร “การออกแบบ
วัสดุเหลือใชเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม” 

17 ส.ค. 58 อาคารสวรรคโลก - 3 คน 

31. โครงการประชุมทางวิชาการเรื่อง 
“ลักษณะและแนวโนมการจัด
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป” 

18 ส.ค. 58 คณะนิติศาสตร - 9 คน 

32. โครงการอบรมพัฒนาอาจารย
เกี่ยวกับทักษะดานสื่อการสอน
เรื่อง “เขียนตําราเรียน ม.ร. 
อยางไรใหนาอาน” 

27 ส.ค. 58 คณะนิติศาสตร - 8 คน 

33. โครงการประชุมทางวิชาการ 
เรื่อง “การจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเนนใหผูเรียนมีทักษะในการคิด 
วิเคราะห และสังเคราะห”  

28 ส.ค. 58 อาคารหอประชุม 
พอขุนรามคําแหง
มหาราช 

- 16 คน 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ 2558 
  

 (39) 

ช่ือโครงการ/การสัมมนา/ประชุม
วิชาการ/การฝกอบรม/บรรยาย

พิเศษ/ศึกษาดูงาน ฯลฯ 
ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ จํานวน 

ผูเขารวม 

34. โครงการอบรมสงเสริมความรู 
ดานกฎหมาย เรื่อง “ลูกหนี้ท่ีรัก” 

31 ส.ค. 58 คณะนิติศาสตร - 4 คน 

35. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การจัดทําแผนพัฒนา 
และสงเสริมกิจการนักศึกษา”  

1 ก.ย. 58 อาคารนพมาศ - 2 คน 

36. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การดําเนินการบริหาร 
ความเสี่ยง (ครั้งท่ี 2)” 

7-8 ก.ย. 58 อาคารหอประชุม 
พอขุนรามคําแหง
มหาราช 

- 16 คน 

37. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “เทคนิคการสอน 
ตามผลการเรียนรู 5 ดาน  
ระดับรายวิชา” 

10 ก.ย. 58 อาคารหอประชุม 
พอขุนรามคําแหง
มหาราช 

- 13 คน 

38. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “วิธีการวัดและประเมิน 
ผลการเรียนรู 5 ดานของ TQF 
ระดับรายวิชา/หลักสูตร” 

14 ก.ย. 58 อาคารหอประชุม 
พอขุนรามคําแหง
มหาราช 

- 18 คน 

39. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สําหรับผูปฏิบัติงานกองทุน 
การศึกษาเรื่อง “แนวทาง 
การดําเนินงานกองทุนการศึกษา
เพื่อสรางจิตอาสาสาธารณะ 
แกนักศึกษากองทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําป
การศึกษา 2558” 

23-24 ก.ย. 58 อาคารหอประชุม 
พอขุนรามคําแหง
มหาราช 

- 2 คน 

40. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การสอนภาษาฝรั่งเศส 
ตามแนวคิด Approached 
Actionable เพื่อนําไปสู 
การทําโครงงาน” 

8-10 ต.ค. 57 โรงแรมเอเชีย  
กทม. 

งบรายได ม.ร. 
4,000.- บาท 

2 คน 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ 2558 
  

 (40) 

ช่ือโครงการ/การสัมมนา/ประชุม
วิชาการ/การฝกอบรม/บรรยาย

พิเศษ/ศึกษาดูงาน ฯลฯ 
ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ จํานวน 

ผูเขารวม 

41. โครงการประชุมวิชาการ
หองสมุดดิจิทัลเอเชียแปซิฟก
ระดับนานาชาติ ประจําป 2557 

5-7 พ.ย. 57 โรงแรมอิมพีเรียล
แมปง จ. เชียงใหม 

งบรายได ม.ร.
29,000.- บาท 

3 คน 

42. โครงการเสวนาทางวิชาการ 
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 

7 พ.ย. 58 โรงแรมเดอะ- 
สุโกศล กทม. 

- 4 คน 

43. โครงการประชุมวิชาการ
ประชากรศาสตรแหงชาติ 2557 

21 พ.ย. 57 โรงแรมเดอะทวิน
ทาวเวอร กทม. 

งบรายได ม.ร. 
750.- บาท 

1 คน 

44. โครงการอบรมดานการวิจัย
สําหรบัอาจารยสอนภาษาจนี 
ระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี 2 

28 พ.ย. 57 จุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลัย 

- 1 คน 

45. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 
“เวทีวิจัยมนุษยศาสตรไทย  
ครั้งท่ี 8” เรื่อง “มนุษยศาสตร 
ท่ีแปรเปลี่ยนในโลก 
ท่ีเปลี่ยนแปลง” 

27-29 พ.ย. 57 โรงแรมอิมพีเรียล
แมปง จ. เชียงใหม 

งบรายได ม.ร.
7,820.- บาท 

1 คน 

46. โครงการประชุมวิชาการไทย 
คดีศึกษา ประจําป พ.ศ. 2557 
(ครั้งท่ี 2) เรื่อง “ทองถิ่นนิยม: 
ทองถิ่นในประวัติศาสตร 
ประวัติศาสตรในทองถิ่น” 

19 ธ.ค. 57 มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร 

- 1 คน 

47. โครงการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ เรื่อง “English 
language Education in Asia: 
Reflections and Directions” 

29-31 ม.ค. 58 โรงแรม 
Ambassador hotel 
กทม. 

งบรายได ม.ร.
20,800.- บาท 

3 คน 

 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ 2558 
  

 (41) 

ช่ือโครงการ/การสัมมนา/ประชุม
วิชาการ/การฝกอบรม/บรรยาย

พิเศษ/ศึกษาดูงาน ฯลฯ 

ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ จํานวน 
ผูเขารวม 

48. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
PULINET ครั้งท่ี 5 “กลยุทธ 
การพัฒนาหองสมุด สําหรับ 
คนรุนใหม” (Library Strategies 
for New Generation) 

4-6 ก.พ. 58 โรงแรมพูลแมน 
ขอนแกน  
ราชาออรคิด 
จ. ขอนแกน 

งบรายได ม.ร.
9,180.- บาท 

1 คน 

49. โครงการประชุมวิชาการเรื่อง 
“60 ป สมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทยฯ กับการพัฒนา
หองสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ” 

18-20 มี.ค. 58 โรงแรมแอมบาส- 
ซาเดอร กทม. 

งบรายได ม.ร.
2,600.- บาท 

1 คน 

50. โครงการสัมมนาประจําป  
“เอเชียตะวันออกในป 2015” 

19 มี.ค. 58 หองสัมมนากลาง 
สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา  
ม. ธรรมศาสตร  
ศูนยรังสิต 

- 2 คน 

51. โครงการเสวนาทางวิชาการและ
นิทรรศการ “สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมารี กับการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา” 

25 มี.ค. 58 
 

อาจารยจามจุร ี 
10 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- 2 คน 

52. โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง  
“แนวทางการวิจัยวรรณศิลป 
ในภาษาและวรรณกรรมไทย” 

2-3 เม.ย. 58 โรงแรมมิราเคิล  
แกรนด คอนเวนช่ัน 
กทม. 

- 1 คน 

53. โครงการสัมมนาเรื่อง “ทิศทาง 
ท่ีทาทายของสถาบันอุดมศึกษา
ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม” 

29 เม.ย. 58 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- 1 คน 

54. โครงการสัมมนาเรื่อง “วิจัย
พลังงานสูการใชงานจริง 
อยางยั่งยืน” 

14 พ.ค. 58 โรงแรมสุโกศล 
กทม. 

- 1 คน 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ 2558 
  

 (42) 

ช่ือโครงการ/การสัมมนา/ประชุม
วิชาการ/การฝกอบรม/บรรยาย

พิเศษ/ศึกษาดูงาน ฯลฯ 

ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ จํานวน 
ผูเขารวม 

55. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
เรื่อง “วัฒนธรรมพุทธศิลป 
ในสังคมไทย” 

25 พ.ค. 58 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- 1 คน 

56. โครงการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติทางดานมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร ครั้งท่ี 7  
ภายใตหัวขอ “ASEAN 2015: 
Challenges and Opportunities” 

5-6 มิ.ย. 58 โรงแรมบีพี สมิหรา 
บีช โฮเต็ล & รี
สอรท 

งบรายได ม.ร.
14,470 บาท 

1 คน 

57. โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง  
“ภาษาและวัฒนธรรมกับ 
การเขาสูประชาคมอาเซียน” 

10 มิ.ย. 58 โรงแรมรอยัลริเวอร 
กทม. 

- 1 คน 

58. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“ทิศทางการวิจัยเพื่อพัฒนา 
เด็กและเยาวชนไทย” 

18 มิ.ย. 58 
 

โรงแรมแมนดาริน
แมนเนจ บายเซน็-
เตอร พอยท กทม. 

- 1 คน 

59. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 11 “ประชากรและสังคม 
2558” เรื่อง “ความหลากหลาย
ทางประชากรและสังคม 
ในประเทศไทย ณ ป 2558” 

1 ก.ค. 58 โรงแรมเอเชีย กทม. - 1 คน 

60. โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง  
“การติดตามการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาเอกของ 
สถาบันอุดมศึกษาโดยกลไก 
การตรวจเยี่ยม ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2558” 

3 ก.ค. 58 โรงแรมใบหยก
สกาย กทม. 

- 1 คน 
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ช่ือโครงการ/การสัมมนา/ประชุม
วิชาการ/การฝกอบรม/บรรยาย

พิเศษ/ศึกษาดูงาน ฯลฯ 

ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ จํานวน 
ผูเขารวม 

61. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Teaching 
Translation and interpreting 
in Malaysia: With Special 
Reference to Universiti Sains 
Malaysia, Penang” 

24 ก.ค. 58 
 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- 1 คน 

62. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
รวมเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา  
ครั้งท่ี 2 หัวขอ “บทสนทนา 
เหนือคาบสมุทร: เกาหล-ีไทย
ศึกษา ในบริบท ASEAN+3” 

24-25 ก.ค. 58 โรงแรมโบท ลากูน 
รีสอรท จ. ภูเก็ต 

งบรายได ม.ร.
19,580.- บาท 

3 คน 

63. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
ดานการศึกษาพเิศษ ครั้งท่ี 1 
เรื่อง “นวัตกรรมเสริมสราง 
การเรียนรู และการจัดการเรียน
การสอน” 

28-31 ก.ค. 58 โรงแรมเซนทรา 
กทม. 

- 1 คน 

64. โครงการเสวนาวิชาการเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชน
มายุ 5 รอบ และวันภาษาไทย
แหงชาติ “มองภาษาไทยในระดับ-
อุดมศึกษา: เขาเรียนเขาสอน 
กันอยางไร” 

29 ก.ค. 58 มหาวิทยาลัยมหิดล - 2 คน 

65. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
ดานภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
ครั้งท่ี 2 

3-4 ส.ค. 58 โรงแรมเมนดาริน 
กทม. 

งบรายได ม.ร.
17,400.- บาท 

4 คน 
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ช่ือโครงการ/การสัมมนา/ประชุม
วิชาการ/การฝกอบรม/บรรยาย

พิเศษ/ศึกษาดูงาน ฯลฯ 
ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ จํานวน 

ผูเขารวม 

66. โครงการประชุมวิชาการ 
ทางวัฒนธรรมแหงชาติ  
“วิจัยวัฒนธรรม ครั้งท่ี 5” 

5 ส.ค. 58 โรงแรมดิเอม-
เมอรัลด กทม. 

- 2 คน 

67. โครงการสัมมนาวิชาการหอสมุด
และคลังความรูมหาวิทยาลัย-
มหิดล ประจําป 2558 เรื่อง  
“Go Forward Together:  
Get to Know More for Quality 
Services” 

6-7 ส.ค. 58 มหาวิทยาลัยมหิดล 
(วิทยาเขตพญาไท) 
กทม. 

งบรายได ม.ร.
5,000.- บาท 

2 คน 

68. โครงการประชุมนานาชาติ 
เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยในหัวขอ 
“การศึกษาภาษา วรรณคดี  
และวัฒนธรรม ครั้งท่ี 2” 

20-21 ส.ค. 58 โรงแรม A-ONE 
The Royal Cruise 
จ. ชลบุรี 

งบรายได ม.ร.
7,230.- บาท 

1 คน 

69. โครงการฝกอบรมทางวิชาการ 
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะทาง
วิชาชีพเปนบริการทางวิชาการ 
แกสังคม เรื่อง “การลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศตาม
มาตรฐาน RDA” 

27-28 ส.ค. 58 มหาวิทยาลัย- 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
จ. นนทบุร ี

- 1 คน 

70. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
เรื่อง “นวัตกรรมกับความทาทาย
ทางภาษาและการสื่อสาร ในโลก 
ไรพรมแดน” 

3-4 ก.ย. 58 สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 

งบรายได ม.ร.
6,000.- บาท 

5 คน 

71. โครงการประชุมวิชาการ 
ดานพิพิธภัณฑเรื่อง  
“พ(ิศ)พิธภัณฑ/Museum 
Refocused” 

3-4 ก.ย. 58 โรงแรมเดอะ- 
สุโกศล กทม. 

- 1 คน 
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ช่ือโครงการ/การสัมมนา/ประชุม
วิชาการ/การฝกอบรม/บรรยาย

พิเศษ/ศึกษาดูงาน ฯลฯ 

ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ จํานวน 
ผูเขารวม 

72. โครงการประชุมสัมมนาระดับชาติ 
การจัดการศึกษาสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตรในประเทศไทย 
ในหัวขอ “มองอนาคตการจัด
การศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร: โอกาสและความทาทาย” 

10-12 ก.ย. 58 โรงแรมเซ็นทารา 
แอนด คอนเวนชัน
เซ็นเตอร ขอนแกน 

งบรายได ม.ร.
18,900.- บาท 

3 คน 

73. โครงการสัมมนาสัปดาหวิชาการ 
2558 หัวขอ “กาวไกลกับ
นวัตกรรม IT: หองสมุด 
สูอัจฉริยภาพทางความรู” 

14-15 ก.ย. 58 มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย 
กทม. 

งบรายได ม.ร.
4,500.- บาท 

3 คน 

74. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
เรื่อง “เฉลิมบรมราชกุมาร ี 
นาฏยวรรณคดีสโมสร:  
สหวิทยาการแหงวรรณคดี 
การแสดง” 

18 ก.ย. 58 มหาวิทยาลัย- 
เกษตรศาสตร 

- 2 คน 

รวม  74 โครงการ 
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      2. โครงการอบรม สัมมนา บรรยายพิเศษ ศึกษาดูงาน และศึกษาตอ ณ ตางประเทศ 
 

ช่ือโครงการ/การสัมมนา/ประชุม
วิชาการ/การฝกอบรม/บรรยาย

พิเศษ/ศึกษาดูงาน ฯลฯ 

ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ จํานวน 
ผูเขารวม 

1. เสนอบทความทางวิชาการเรื่อง 
“The Relationship between 
Thailand & Korea” 

4-6 ธ.ค. 57 มหาวิทยาลัยเกาหลี 
ประเทศสาธารณรัฐ-
เกาหลี 

สาธารณรัฐเกาหลี 
เปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายท้ังหมด 

1 คน 

2. ศึกษาดูงานหองสมุดมหาวิทยาลัย
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

7-10 ก.พ. 58 หองสมุด 
ม. เวียดนาม 

งบรายได ม.ร.
8,500.- บาท 

1 คน 

3. เสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง 
“ขอเสนอแนะในการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 
โดยใชทฤษฎีการแปลแบบ 
ยึดความหมาย” 

4-6 มี.ค. 58 สถาบันภาษาและ
อารยธรรมตะวนัออก
แหงชาติ (INALCO) 
กรุงปารีส  
ประเทศฝรั่งเศส 

งบรายได ม.ร.
151,083.88 บาท 

2 คน 

4. ฝกอบรมดานสื่อการสอน 
ในโครงการความเปนหุนสวน 
และความรวมมือทางวิชาการ 
(Gremanistische Institut 
partnerschaft-Gip) 

20 เม.ย.- 
19 พ.ค. 58 

มหาวิทยาลัย 
ฟรีดริช-ชิลเลอร 
สหพันธ
สาธารณรัฐ-
เยอรมนี 

งบรายได ม.ร.
164,013.68 บาท 

2 คน 

5. ปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับ “การเรียน
การสอนภาษาเยอรมันในประเทศ-
ไทย” ในการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2558 เกี่ยวกับกิจกรรม
และผลการดําเนินงานของ 
สมาคมภาษาเยอรมัน 

1-16 ก.ค. 58 สํานักงานใหญ 
สมาคมภาษา-
เยอรมัน  
เมืองดอรทมุนท 
สหพันธ
สาธารณรัฐ- 
เยอรมนี 

สหพันธสาธารณรัฐ- 
เยอรมนี  
เปนผูรับผิดชอบ 
คาใชจายท้ังหมด 

1 คน 

รวม  5  โครงการ 
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โครงการสนบัสนุนกิจกรรมนกัศกึษา 

 โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ 
จํานวน 
ผูเขารวม/ 
ผลการประเมิน 

1. โครงงานนักศึกษาเรื่อง “สถิติ 
เพื่อการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา” 

22 พ.ย. 57 คณะมนุษยศาสตร 
ม.ร. 

เงินทุนคณะฯ
8,273.- บาท 

59 คน/4.15 
 

2. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร “ทําอยางไร  
พิชิตใจนายจาง” 

11 ก.พ. 58 คณะมนุษยศาสตร 
ม.ร. 

งบรายได ม.ร.
12,000.- บาท 

77 คน/4.10 
 

3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
ประจําปการศึกษา 2558 

7 ก.ค. 58 วิทยาเขตบางนา งบรายได ม.ร.
10,000.- บาท 

285 คน/4.03 
 

4. โครงการอบรมผูนํานักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร “PDCA  
สําคัญไฉน” 

10 ก.ค. 58 คณะมนุษยศาสตร 
ม.ร. 

งบรายได ม.ร.
3,000.- บาท 

21 คน/4.12 
 

5. โครงการนิทรรศการเฉลิม- 
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในเจริญพระชนมายุครบ  
60 พรรษา 

3-7 ส.ค. 58 คณะมนุษยศาสตร 
ม.ร. 

งบรายได ม.ร.
20,000.- บาท 

72 คน/4.24 
 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ความรูเบ้ืองตนในการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอรเพื่อประมวลผล
ขอมูลการวิจัย 

10 ส.ค. 58 สถาบันคอมพิวเตอร 
ม.ร. 

เงินทุนคณะฯ
37,400.- บาท 

43 คน/4.60 
 

 
 
 
 

แผนกลยุทธดานการพัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษา 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ 2558 
  

 (48) 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ จํานวน 
ผูเขารวม/ 
ผลการประเมิน 

7. โครงการแขงขันการเขียน
ตัวอักษรจีนและวาดภาพ 
ดวยพูกันจีนในระดับอุดมศึกษา
เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ป 
ความสัมพันธไทย-จีน 

27-28 ส.ค. 58 อาคารหอประชุม
พอขุนรามคําแหง
มหาราช มร. 

งบรายได ม.ร.
130,000.- บาท 
สถาบันวิจัย
ศิลปะไทย-จีน
219,000.- บาท 

228 คน/4.17 

8. โครงการสงเสริมการอานและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
หองสมุดโรงเรียน (สมทบ) 

4 ก.ย. 58 โรงเรียนคลองหา  
จ. ปทุมธาน ี

งบรายได ม.ร.
5,000.- บาท 

55 คน/4.86 

9. โครงการอบรมเทคนิคการตอบ
ขอสอบกระบวนวิชาเขียน
ภาษาอังกฤษ (ENG 2401,  
ENG 2402, ENG 4401) 

10 ก.ย. 58 อาคารศรีจุฬาลักษณ  
คณะมนุษยศาสตร 
ม.ร. 

เงินทุนคณะฯ 
12,250.- บาท 

150 คน/3.33 

10. โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ
และเสริมสรางทักษะการใชชีวิต 
ในฐานะประชาคมโลก 

14 ก.ย. 58 อาคารศรีจุฬาลักษณ  
คณะมนุษยศาสตร 
ม.ร. 

เงินทุนคณะฯ 
13,900.- บาท 

76 คน/3.85 

รวม 10 โครงการ 
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ภาพกิจกรรม 
 

โครงงานนักศึกษาเร่ือง “สถิติเพื่อการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา” 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 

ณ หองประชุมพวงแสด ช้ัน 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร  
 
 

 
 
 
 
 

 
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร “ทําอยางไร พิชิตใจนายจาง” 

วันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 
ณ หองประชุมพวงแสด ช้ัน 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร 
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โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 

ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา 
 

 
 
 
 
 
 

 
โครงการอบรมผูนํานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร “PDCA สําคัญไฉน” 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 
ณ หองประชุมพดดวง ช้ัน 3 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรูเบื้องตนในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร  
เพื่อประมวลผลขอมูลการวิจัย 

วันที่ 10 สิงหาคม 2558 
ณ สถาบันคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการแขงขันการเขียนตัวอักษรจีนและวาดภาพดวยพูกันจีนในระดับอุดมศึกษา 
เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ป ความสัมพันธไทย-จีน 

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2558 
ณ อาคารหอประชุมพอขุนรามคําแหงมหาราช ม.ร. 
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โครงการอบรมเทคนิคการตอบขอสอบกระบวนวิชาเขียนภาษาอังกฤษ 
(ENG 2401, ENG 2402, ENG 4401) 

วันที่ 10 กันยายน 2558 
ณ อาคารศรีจุฬาลักษณ คณะมนุษยศาสตร 
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โครงการสนบัสนุนกิจกรรม AEC ของสวนกลาง 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ 
จํานวน 
ผูเขารวม/ 
ผลการประเมิน 

1. โครงการเตรียมความพรอม 
สูประชาคมอาเซียน  
“การฝกอบรมภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร”  
ครั้งท่ี 1 

ธ.ค. 57- ก.พ. 58 มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

งบคลัง  
287,035.- บาท  
งบรายได ม.ร. 
192,000.- บาท 

106 คน/4.30 
 

2. โครงการเตรียมความพรอม 
สูประชาคมอาเซียน  
“การฝกอบรมภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร”  
ครั้งท่ี 2 

มิ.ย.-ก.ค. 58 มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

งบคลัง  
338,197.- บาท 

233 คน/4.25 

3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
ระหวางประเทศไทยและประเทศ
เวียดนาม ระดับปริญญาตรี 
ท่ีศึกษาวิชาภาษาเยอรมัน 
(นักศึกษา มร.ไปเวียดนาม 5 คน) 

เม.ย.-มิ.ย. 58 มหาวิทยาลัย
ฮานอย 

งบรายได ม.ร.
52,500.- บาท 

6 คน/4.77 

4. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
ระหวางประเทศไทยและประเทศ-
เวียดนาม ระดับปริญญาตรท่ีีศึกษา
วิชาภาษาเยอรมัน (นักศึกษา
เวียดนามมา มร. 10 คน) 

5-28 ก.ค. 58 มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

งบรายได ม.ร.
42,000.- บาท 

10 คน/- 

รวม  4  โครงการ 
 
 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยรามคําแหงเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 
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ภาพกิจกรรม 
 
โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน “การฝกอบรมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการส่ือสาร” คร้ังที่ 1 

เดือนธันวาคม 2557 - กุมภาพันธ 2558 
ณ หองประชุมพวงแสด ช้ัน 2 อาคาร 2 และอาคารศรีจุฬาลักษณ คณะมนุษยศาสตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานประจําป 
  งบประมาณ 2558 
  

 (55) 

โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน “การฝกอบรมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการส่ือสาร” คร้ังที่ 2 
เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2558 

ณ หองประชุมพวงแสด ช้ัน 2 อาคาร 2 และอาคารศรีจุฬาลักษณ คณะมนุษยศาสตร 
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โครงการสนบัสนุนกิจกรรมการชี้นําปองกันและแกปญหาของสังคม 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ จํานวน 

ผูเขารวม/ 
ผลการประเมิน 

1. โครงการ “ชุมชนรามฯ รวมใจ  
ตานภัยสิ่งเสพติด” หัวขอ 
การบรรยายเรื่อง “สิ่งเสพติด
แปลกใหม ภัยรายใกลตัว” 

15 ก.ค. 58 
 

หองศักด์ิ  
ผาสุขนิรันต 
อาคารหอประชุม- 
พอขุนรามคําแหง
มหาราช 

งบรายได ม.ร.
20,400.- บาท 

289 คน/4.54 

รวม  1  โครงการ 
 
ภาพกิจกรรม 
 

โครงการ “ชุมชนรามฯ รวมใจ ตานภัยส่ิงเสพติด”  
หัวขอการบรรยาย เร่ือง “ส่ิงเสพติดแปลกใหม ภัยรายใกลตัว” 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 
ณ หองศักดิ์ผาสุกนิรันต อาคารหอประชุมพอขุนรามคําแหงมหาราช 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกลยุทธการดําเนินโครงการช้ีนํา ปองกัน และแกปญหาของสังคม 
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คณะผูจัดทํา 
 
 ที่ปรึกษา 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจรณ เชษฐสุมน 
   คณบดคีณะมนุษยศาสตร 
  2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. จนิดา  ศรีรตันสมบุญ 
   รองคณบดีฝายนโยบายและแผน 
 
 ผูจัดทํา 1. นางสาวราตร ี พงษสุวรรณ 
   หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะมนษุยศาสตร 
  2. นางชนญัชิตา  ปรดีีสนิท 
   รักษาราชการแทนหัวหนางานนโยบายและแผน 
  3. นางสาวกฤษณวรรณ  วิงวอน 
   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


