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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
ประวัติคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดกอตั้ง
ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 ตรงกับวัน ขึ้น 3 ค่ําเดือน 8 ปชวด ในสมัยรัฐบาล จอมพล ป.พิบูล
สงคราม  ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ คือ พลเอกหลวงพรหมโยธี (มังกร  พรหมโยธี) เปนผูลงนาม มี
ความวา “กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นสมควรสงเสริมการอาชีวศึกษาใหเปนปกแผนยิ่งขึ้น จึงใหตั้งโรงเรียน
ฝกหัดครูอาชีวศึกษาในจังหวัดพระนคร ตั้งแตปการศึกษา 2491 เปนตนไป” และออกคําสั่งลงวันที่ 8 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2491 แตงตั้งให อาจารยกุล  มฤคทัต เปนผูรักษาการในตําแหนงอาจารยใหญโรงเรียนฝกหัดครูอาชีวศึกษา 
 ในขณะนั้น โรงเรียนยังไมมีสถานท่ีเปนของตนเอง จึงใหนักเรียนสวนหนึ่งเรียนที่โรงเรียนชางกอสรางอุเทน
ถวาย สวนที่เหลือนําไปฝากเรียนที่โรงเรียนการชางสตรีพระนครใต และโรงเรียนเสาวภา จนกระทั่ง พ.ศ.2495 
กรมอาชีวศึกษา ดําเนินการซื้อที่ดินและสิ่งกอสราง 2 แหง คือ วังรพีพัฒน ของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจา
รพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ที่ตําบลเทเวศร ถนนสามเสน พระนคร เพื่อสรางเปนโรงเรียนฝกหัดครู
อาชีวศึกษา (ชาย-ฝงพระนคร) ปจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และบานเจาพระยาพลเทพ 
(เฉลิม โกมารกุล ณ นคร) เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ที่ตําบลวัดกัลยาณ ถนนอิสรภาพ ธนบุรี เพื่อสรางเปน
โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา (หญิง-ฝงธนบุรี) ปจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีพื้นที่จํานวน 5 ไร 3 
งาน 58 ตารางวา  หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยไดมีพัฒนาการมาตามลําดับ คือ พ.ศ.2495 เปน โรงเรียนฝกหัดครู
สตรีอาชีวศึกษา พ.ศ.2504 เปน โรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี พ.ศ.2513 เปน วิทยาลัยครูธนบุรี พ.ศ.2535 เปน 
สถาบันราชภัฏธนบุรี และ พ.ศ.2547 เปน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จนถึงปจจุบัน โดยมีการบริหารวิชาการแบง
ออกเปนคณะ 
 ในป พ.ศ.2519 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร  ในปนั้นจึงมี
หมวดวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตอมา พ.ศ.2527 ไดมีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ 2 สามารถเปด
สอนได 3 สาขาวิชา  เปนผลใหเปลี่ยนจากหมวดวิชาเปนคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และไดจัด
การศึกษาสาขาศิลปศาสตร โดยมีหัวหนาคณะวิชาเปนผูบริหารและแบงการบริหารวิชาการเปนภาควิชา 
 ตอมาเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2538 มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัย
ครูธนบุรี เปนสถาบันราชภัฏธนบุรี และเปลี่ยนชื่อคณะวิชาเปนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีฐานะ
เทียบเทากอง และใหผูบริหารดํารงตําแหนงคณบดี จัดการบริหารวิชาการเปนภาควิชาเชนเดิม และในป พ.ศ. 
2542 สถาบันไดปรับการบริหารวิชาการในคณะ เปลี่ยนจากภาควิชาเปนโปรแกรมวิชา และไดเปดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเริ่มจากหลักสูตรไทยศึกษาและสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา ตอมาไดมีโปรดเกลาฯ พระราชทาน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 ทําใหคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนหนึ่งในสี่คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต
สาขาศิลปศาสตร และจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป รวมกับคณะครุศาสตร 
 ปจจุบันคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีภารกิจหลัก 
คือ ทําหนาที่สรางและถายทอดองคความรูเพื่อพัฒนาทองถิ่น ในปการศึกษา 2559 มีสาขาวิชาที่เปดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี จํานวน 11 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท จํานวน 1 สาขาวิชา และรับผิดชอบการสอน
รายวิชาการศึกษาทั่วไปใหกับนักศึกษาทุกคณะ 
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ที่ตั้งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 ที่ตั้งปจจุบัน :   อาคารเฉลิมพระเกียรติ  อาคาร 2  ชั้น 14  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 โทรศัพท :   0-2890-1801  ตอ  2141 - 2142 
 โทรสาร  :   0-2890-2294 
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เว็บไซตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
http://dit.dru.ac.th/home/002/index.php 
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ตราสัญลักษณคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 
 

สัญลักษณ คือ สิ่งที่แสดงถึงบุคลิกภาพของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ครบถวนดวยความหมายของลักษณะอักษรที่เรียบงายและมีความทันสมัย 

แตคงไวซึ่งเอกลักษณความเปนไทยท่ีแสดงถึงการพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
หัวของตัวอักษรมีเอกลักษณความเปนไทย และเปนเสมือนลูกศรที่ชี้ไปขางหนา 

แสดงถึงการพัฒนาตนเองอยางมีประสิทธิภาพและไมมีที่สิ้นสุด 
การผสมผสานระหวางตัวอักษร 2 ตัว คือ 

“ม” (ภาควิชามนุษยศาสตร) + “ส” (ภาควิชาสังคมศาสตร) 
อยูภายในวงกลมซึ่งหมายถึงการรวมมือเปนหนึ่งเดียวกันของทั้งสองภาควิชา 

 
-------------------------------------------------------------- 

 
สีประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 
คือ สีแสดหรือสีสม เปนสีครุยวิทยฐานะของสาขาวิชาศิลปศาสตรมาแตเดิม 

ปจจุบันมีประกาศในพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชาอักษรยอสําหรับสาขาวิชา  
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ในมาตรา ๗ ไดกําหนดสีประจําสาขาวิชา ดังนี ้
(๓) สาขาวิชานิติศาสตร สีขาว (๕) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สีเขียวเขม  

(๖) สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยกุตศิลป สีแดงเลือดนก (๙) สาขาวิชาศิลปศาสตร สีแสด 
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ปรัชญาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

"คนพัฒนา สังคมพัฒนา ดวยภูมิปญญาและคุณธรรม" 
 

วิสัยทัศนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
เปนคณะท่ีมีศักยภาพ พรอมในการพัฒนาคน พัฒนาสังคม 

ดวยภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล  
มุงมัน่ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ คุณธรรม และมีจริยธรรมในวิชาชีพ 

 
พันธกิจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
มุงผลิตบัณฑิตใหใฝรู มีคุณธรรม สามารถประกอบวิชาชีพ  

เปนพลเมืองดี สรางทักษะชีวิตในการแกปญหาและมีสวนรวมพัฒนาสังคม  
สรางสรรคงานวิจัย เสริมสรางความสามารถทางภาษา  

ใหบริการวิชาการตามความตองการของทองถิ่น อนุรักษ ทํานุบํารุง  
และพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

 
 
 

อัตลักษณของนักศึกษา 
 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต 
2. มีทักษะวิชาชีพ ทักษะคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

การบริหาร 
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ทําเนียบคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
พ.ศ.2519 – ปจจุบัน 

 

     รายช่ือ                   ระยะเวลาดํารงตําแหนง 
 

1. อาจารยสุนีย อัตศาสตร พ.ศ. 2519-2524 (หัวหนาคณะวิชา) 
2. อาจารยนงลักษณ   สินสืบผล พ.ศ. 2524-2528 (หัวหนาคณะวิชา) 
3. อาจารยนัยนา แยมบุญเรือง พ.ศ. 2528-2532 (หัวหนาคณะวิชา) 
4. อาจารยสุนันทา โชติกเสถียร พ.ศ. 2532 (หัวหนาคณะวิชา) 
5. ผูชวยศาสตราจารยจันทรศรี นิตยฤกษ พ.ศ. 2532-2535 (หัวหนาคณะวิชา) 
6. อาจารยประทักษ เจียระบรรยง พ.ศ. 2535-2538 (หัวหนาคณะวิชา) 
7. ผูชวยศาสตราจารยอัจจิมา สวัสดิชีวิน พ.ศ. 2538-2542 คณบด ี
8. ผูชวยศาสตราจารยดาราวด ี สุกมลสันต พ.ศ. 2542-2546 คณบด ี
9. อาจารยทองเจือ เขียดทอง พ.ศ. 2546-2548 คณบด ี
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีศิริ สรรพศิริ พ.ศ. 2548-2552 คณบด ี
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิตรา ดานพาณิชย พ.ศ. 2552-2556 คณบด ี
12. อาจารย ดร.เชษฐา  ทรัพยเย็น พ.ศ. 2556-2560 คณบด ี
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธญวรรณ  กาคํา พ.ศ. 2560-ปจจุบัน คณบด ี
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กรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2559 – 16 มนีาคม พ.ศ.2560 
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กรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ระหวางวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2560 – ปจจุบัน 
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กรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2559 – 16 มนีาคม พ.ศ.2560 
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กรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ระหวางวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2560 – ปจจุบนั 
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กรรมการบริหารวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2559 – 16 มนีาคม พ.ศ.2560 
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กรรมการบริหารวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ระหวางวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2560 – ปจจุบัน 
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โครงสรางการบริหารงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2559 – 16 มนีาคม พ.ศ.2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบด ี
อาจารย ดร.เชษฐา  ทรัพยเย็น 

ผูทรงคุณวุฒิ 
- ศาสตราจารย ดร.อัจฉรา วงศโสธร 
- ศาสตราจารยอรุณรัตน วิเชียรเขียว 
- ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท 
- นายสรรคชัย ชญานิน 

รองคณบดี 
ฝายวิชาการ 
อาจารยสรณา 

อนุสรณทรางกูร 

รองคณบดี 
ฝายบริหารและพัฒนา 

อาจารยกุลจิรพัส 
บุษกลธนาวรัตน 

รองคณบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา
และประชาสัมพันธ 
อาจารยองอาจ  มากสิน 

รองคณบดี 
ฝายวิจัยและ 

บริการวิชาการ 
อาจารยศิริกุล  บวัแกว 

หัวหนาสํานักงานคณบด ี
อาจารยวีณา  ตังละแม 

เจาหนาที่ประจําสํานกังานคณบด ี
 

1. นายกฤศณัฏฐ  เธียรไทคณุ  2. นางจิตติมา  อารยะมั่นคง              3. น.ส.อลสิา อรณุธนหิรญั
4. น.ส.กรรณิการ แกวงาม  5. นายมานิตย กุศลคุม  6. น.ส.สมสมร ทรัพยแสงสง
7. น.ส.จุฬาภรณ สมรอบรู  8. น.ส.ณัชชา หามผักแวน  9. นางวันดี  แสงขาว 
10. นายอนุชา รวยดี 
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โครงสรางการบริหารงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ระหวางวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2560 – ปจจุบัน 
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โครงสรางการบริหารงานภาควิชามนุษยศาสตร 
ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2559 – 16 มนีาคม พ.ศ.2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบด ี
อาจารย ดร.เชษฐา  ทรัพยเย็น 

ผูทรงคุณวุฒิ 
- ศาสตราจารย ดร.อัจฉรา วงศโสธร 
- ศาสตราจารยอรุณรัตน วิเชียรเขียว 
- ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท 
- นายสรรคชัย ชญานิน 

รองคณบดี 
ฝายวิชาการ 
อาจารยสรณา 

อนุสรณทรางกูร 

รองคณบดี 
ฝายบริหารและพัฒนา 

อาจารยกุลจิรพัส 
บุษกลธนาวรัตน 

รองคณบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา
และประชาสัมพันธ 
อาจารยองอาจ  มากสิน 

รองคณบดี 
ฝายวิจัยและ 

บริการวิชาการ 
อาจารยศิริกุล  บวัแกว 

หัวหนาสํานักงานคณบด ี
อาจารยวีณา  ตังละแม 

ประธานหลักสตูร ศศ.ม. สาขาวชิาไทยศึกษา 
(อาจารย ดร.พรเพ็ญ ตันประเสริฐ) 

ประธานหลักสตูร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(อาจารยเพ็ญพิสุทธิ ์ศิร)ิ 

ประธานหลักสตูร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
(อาจารยอามีนะฮ เบ็ญสะอาด) 

 

ประธานหลักสตูร ศป.บ. สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป 
(อาจารยปณณธร  สมสรวย) 

 

ประธานหลักสตูร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทยสําหรบั 
ชาวตางประเทศ  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.รสริน ดิษฐบรรจง) 

ประธานหลักสตูร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย 
(อาจารย ดร.วิชุดา พรายยงค) 

ประธานหลักสตูร ศป.บ. สาขาวชิาออกแบบทัศนศิลป   
(อาจารยพัณณภัสสร  ทรัพยประเสริฐ) 

ประธานหลักสตูร ค.บ. สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง 
(อาจารยชนิดา  จันทรงาม) 

 

ประธานหลักสตูร ศป.บ. สาขาวชิาการสรางสรรค 
ศิลปะดิจิทัล (อาจารยไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ) 

ประธานหลักสตูร ศศ.บ. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
(อาจารย ดร.ปาริชาต เสารยะวิเศษ) 
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รองคณบดีฝายวิชาการ 

และประกนัคุณภาพการศึกษา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รสริน   

ดิษฐบรรจง 

 
โครงสรางการบริหารงานภาควิชามนุษยศาสตร 
ระหวางวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2560 – ปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร 
อาจารยวาริด  เจริญราษฎร 

ประธานหลักสตูร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(อาจารยเพ็ญพิสุทธิ ์ศิร)ิ 

ประธานหลักสตูร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
(อาจารยอามีนะฮ เบ็ญสะอาด) 

 

ประธานหลักสตูร ศป.บ. สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป 
(อาจารยปณณธร  สมสรวย) 

 

ประธานหลักสตูร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย 
(อาจารย ดร.วิชุดา พรายยงค) 

ประธานหลักสตูร ศป.บ. สาขาวชิาออกแบบทัศนศิลป   
(อาจารยพัณณภัสสร  ทรัพยประเสริฐ) 

ประธานหลักสตูร ค.บ. สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง 
(อาจารยชนิดา  จันทรงาม) 

 

ประธานหลักสตูร ศป.บ. สาขาวชิาการสรางสรรค 
ศิลปะดิจิทัล (อาจารยไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ) 

ประธานหลักสตูร ศศ.บ. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
(อาจารย ดร.ณัฏฐภรณ เสารยะวิเศษ) 

คณบด ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธญวรรณ  กาคํา 

ผูทรงคุณวุฒิ 
- ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศโสธร 
- รองศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท  
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุง พรมมูล 
- ดร.ถวัลย รุยาพร 

รองคณบดี 
ฝายบริหารและพัฒนา 

อาจารยพิมพงา   
เพ็งนาเรนทร 

รองคณบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา
และประชาสัมพันธ 
อาจารยศรัณย  สรรพศิริ 

หัวหนาสํานักงานคณบด ี
อาจารย ดร.มลิวัลย  สุขประเสริฐ 
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โครงสรางการบริหารงานภาควิชาสังคมศาสตร 
ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2559 – 16 มนีาคม พ.ศ.2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบด ี
อาจารย ดร.เชษฐา  ทรัพยเย็น 

ผูทรงคุณวุฒิ 
- ศาสตราจารย ดร.อัจฉรา วงศโสธร 
- ศาสตราจารยอรุณรัตน วิเชียรเขียว 
- ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท 
- นายสรรคชัย ชญานิน 

รองคณบดี 
ฝายวิชาการ 
อาจารยสรณา 

อนุสรณทรางกูร 

รองคณบดี 
ฝายบริหารและพัฒนา 

อาจารยกุลจิรพัส 
บุษกลธนาวรัตน 

รองคณบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา
และประชาสัมพันธ 
อาจารยองอาจ  มากสิน 

รองคณบดี 
ฝายวิจัยและ 

บริการวิชาการ 
อาจารยศิริกุล  บวัแกว 

หัวหนาสํานักงานคณบด ี
อาจารยวีณา  ตังละแม 

ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการชุมชน 
(อาจารยสรณา อนุสรณทรางกูร) 

 

ประธานหลักสูตร รป.ม. สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
  (อาจารย ดร.วสันต ลิมปเฉลิม) 

 

ประธานหลักสูตรนิติศาสตร 
(อาจารยอรรถชัย  วงศอุดมมงคล) 

 

ประธานหลักสูตร รป.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
(อาจารยพิมพงา  เพ็งนาเรนทร) 
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รองคณบดีฝายวิชาการ 

และประกนัคุณภาพการศึกษา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รสริน   

ดิษฐบรรจง 

 

โครงสรางการบริหารงานภาควิชาสังคมศาสตร 
ระหวางวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2560 – ปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการชุมชน 
(อาจารยสรณา อนุสรณทรางกูร) 

 

ประธานหลักสูตร รป.ม. สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
  (อาจารย ดร.วสันต ลิมปเฉลิม) 

 

ประธานหลักสูตรนิติศาสตร 
(อาจารยอรรถชัย  วงศอุดมมงคล) 

 

ประธานหลักสูตร รป.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
(อาจารยวัชรพล  ยงวณิชย) 

 

คณบด ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธญวรรณ  กาคํา 

 

ผูทรงคุณวุฒิ 
- ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศโสธร 
- รองศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท  
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุง พรมมูล 
- ดร.ถวัลย รุยาพร 
 

หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร 
อาจารยยุทธศักดิ์  ดอีราม 

รองคณบดี 
ฝายบริหารและพัฒนา 

อาจารยพิมพงา   
เพ็งนาเรนทร 

รองคณบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา
และประชาสัมพันธ 
อาจารยศรัณย  สรรพศิริ 

หัวหนาสํานักงานคณบด ี
อาจารย ดร.มลิวัลย  สุขประเสริฐ 



 

 
 

บุคลากร 
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บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
 ปการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการหรืออาจารย จํานวน 83 
คน จําแนกตามวุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 
 

ตําแหนงทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
อาจารย 2 60 8 70 
ผูชวยศาสตราจารย - 5 8 13 
รองศาสตราจารย - - - - 
ศาสตราจารย - - - - 

รวม 2 65 16 83 
  

* ขอมูล ณ 18 พฤษภาคม 2560 
 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการหรืออาจารย 
จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
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1.  ขาราชการ 
 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. เกษียณ 
อาย ุ

1. น.ส.ณัฐชยา อุนสกุล (ดร.) อาจารย ปร.ด. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 2550 2563 
   กศ.ม. 

(บรรณารักษศาสตร) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2532  

   ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2525  
2. นายทองเจือ เขียดทอง 

(ดร.) 
ผูชวย 

ศาสตราจารย 
ปร.ด. 
(วัฒนธรรมศาสตร) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

2556 2566 

   ค.ม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2535  
   ศษ.บ. (ศิลปกรรม 

-ออกแบบศิลปะ 
ประยุกต) (เกียรตินิยม) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 

2530  

3. นางธญวรรณ กาคํา (ดร.) ผูชวย 
ศาสตราจารย 

Ph.D.  (Linguistics) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา  

2555 2568 

   Cert. (Advanced 
English) 

Auckland  University of 
Technology, NZ 

2546  

   ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2536  

   กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
เกียรตินิยม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สงขลา 

2529  

4. น.ส.นิศากร  
เพ็ญสมบูรณ 

อาจารย ศป.ม. (ทัศนศิลป : 
ศิลปะสมัยใหม) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

2549 2583 

   ศป.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2544  

 5. นางบงกชรัตน ล้ําเลิศ อาจารย กศ.ม. (อุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ
ประสานมิตร 

2547 2562 

   ค.บ. (ศิลปศึกษา) วิทยาลัยครูสวนดุสิต 2524  
6. นายปรีชา แสงโชติ ผูชวย

ศาสตราจารย 
วท.ม. (วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2534 2560 

   กศ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน 

2522  

7. น.ส.ณัฏฐภรณ  
เสารยะวิเศษ  (ดร.) 

อาจารย ปร.ด.  
(สารสนเทศศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 2552 2575 

   ศศ.ม.
(บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 2540  

   กศ.บ.(ประถมศึกษา) 
เกียรตินิยม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2537  

8. นางพรเพ็ญ  
ตันประเสริฐ (ดร.) 

อาจารย ปร.ด. (ภาษาศาสตร) 
อ.ม. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2546 
2532 

2560 

   กศ.บ. (ภาษาไทย) 
เกียรตินิยม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางเขน 

2521  
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ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. เกษียณ 
อาย ุ

9. น.ส.พัฒนา ศรีสุรักษ  
(ดร.) 

ผูชวย 
ศาสตราจารย 

Ph.D. (Educational 
and Applied 
Linguistics) 

Newcastle University 
ประเทศสหราชอาณาจักร 

2553 2566 

   Cert. (Advanced 
English) 

Auckland  University of 
Technology, NZ 

2545  

   พบ.ม. (ภาษาและ
การสื่อสาร) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 

2540  

   อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2527  
10. น.ส.มลิวัลย สุขประเสริฐ 

(ดร.) 
อาจารย Ph.D. (Linguistics) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา  
2557 2562 

   ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2546  
   ค.ม. (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2536  
   ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูเชียงใหม 2527  
11. นายยงยุทธ  ดําศรี อาจารย ศษ.บ.  

(ศิลปะภาพพิมพ) 
วิทยาเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2534 2564 

12. นายยิ่งศักดิ์ เพชรนิล อาจารย น.ม. (กฎหมายเพื่อ
การพัฒนา) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2546 2579 

   นบ.ท.  
(เนติบัณฑิตไทย) 

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา 

2541  

   น.บ. (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2540  
13. นายวสันต ลิมปเฉลิม 

(ดร.) 
อาจารย ปร.ด. (สหวิทยาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2552 2563 

   ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2533  
   ร.บ. (การปกครอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2525  
14. น.ส.สุมิตรา  

ดานพาณิชย (ดร.) 
ผูชวย 

ศาสตราจารย 
ศษ.ด. (หลักสูตรและ
การสอน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2550 2562 

   กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2538  
   ป.ชั้นสูง Certificate 

(ELICOS) 
University of Sydney 2532  

   ประกาศนียบัตร
มัคคุเทศก 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2533  

   ศศ.บ. (ภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน 

2524  

15. น.ส.สวุรรณี เครือปาน ผูชวย 
ศาสตราจารย 

ศศ.ม. 
(ประวัติศาสตร
สถาปตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

2535 2560 

   ค.บ. (ศิลปศึกษา) วิทยาลัยครูสวนดุสิต 2524  
16. น.ส.อรนุช รอยแกว ผูชวย 

ศาสตราจารย 
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

2541 
2532 

2569 
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2.  อาจารยโครงการคลังสมองมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. เกษียณ 
อายุ 

1. น.ส.ไพลิน เชิญเพชร ผูชวย 
ศาสตราจารย 

ศศ.ม.  
(เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550 2555 

   ป.บัณฑิต (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยปกกิ่ง 2518  
   อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2517  
       
2. นางจิราภรณ  มาตังคะ ผูชวย 

ศาสตราจารย 
M.A. (English 
Literature) 
ประกาศนียบัตร 
มัคคุเทศก 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ-
ภาษาญ่ีปุน) 

Lamar University 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2519 
 

2529 
 

2515 

2556 

3. น.ส.จันทิมา   
ชุวานนท 
(ดร.) 

ผูชวย 
ศาสตราจารย 

ปร.ด. 
(บริหารการศึกษา) 
Cert. (Teaching 
and Learning in 
Higher Education) 
Cert. (formation 
de F.L.E.) 
ศศ.ม. (การสอน
ภาษาฝรั่งเศส) 
ค.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
เกียรตินิยม อันดับ 2 

มหาวิทยาลัยสยาม 
 
University of Sydney 
 
 
C.I.E.P, France 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2553 
 
 

2546 
 

2538 
 

2529 
 

2517 

2556 

3.  พนักงานมหาวทิยาลัยสายวิชาการ 

ชื่อ – สกุล วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันที่บรรจุ 
1. นายองอาจ  มากสิน ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2548 1 ก.ค. 2550 
  ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

วิทยาเขตเพาะชาง 
2544  

2. น.ส.วิชุดา พรายยงค (ดร.) ปร.ด. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2556 12 พ.ย. 2550 
  กศ.ม.  

(การสอนภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2550  

  ค.บ. (ภาษาไทย) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2545  
3. นายศิลปชัย  ลีลิตธรรม น.ม.  

(กฎหมายธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยเกริก 2550 26 พ.ย. 2550 

  นบ.ท.  
(เนติบัณฑิตไทย) 

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง 
เนติบัณฑิตยสภา 

2531  

  น.บ. (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2529  
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ชื่อ – สกุล วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันที่บรรจุ 
4. น.ส.ศิริกุล  บัวแกว รป.ด.  (การบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กําลังศึกษา 17 มี.ค. 2551 

  รป.ม.  
(การเงินการคลัง) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2543  

  ป.บัณฑิต 
(การวิจัยทางสังคม) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2552  

  ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2540  
5. น.ส.รสริน  ดิษฐบรรจง  

(ผศ.ดร.) 
ปร.ด. (ภาษาไทย)  
ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2558 
2550 

2 เม.ย. 2551 

  ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545  
6. นายสรณา อนุสรณทรางกูร ปร.ด. (การศึกษาและ

การพัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลัยบูรพา กําลังศึกษา 9 มิ.ย. 2551 

  ศศ.ม. (พัฒนาชนบท
ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2550  

  ศศ.ม. (ไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2549  
  ประกาศนียบัตร 

(วิชาชีพครู) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

2543  

  พธ.บ.  
(พระพุทธศาสนา) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

2544  

7. นางพิมพงา  เพ็งนาเรนทร รป.ม.  
(รัฐประศาสนศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 2550 23 มิ.ย. 2551 

  ศศ.บ. (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2546  
8. น.ส.กุลจิรพัส  

บุษกลธนาวรัตน 
ปร.ด. (อาชญวิทยา
กระบวนยุติธรรมและ
สังคม) 

มหาวิทยาลัยมหิดล กําลังศึกษา 3 พ.ย. 2551 

  ศศ.ม. (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544  
  ศศ.บ. (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2540  

 
9. น.ส.นพรัตน ปญญาดิลกพงศ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ  

เปนภาษานานาชาติ) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550 3 พ.ย. 2551 

  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ)  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2548  

10. น.ส.ชมพูนุท  ถาวรวงศ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 2546 3 พ.ย. 2551 

  ศศ.บ.  
(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2541  

11. น.ส.เพ็ญพิสุทธ์ิ  ศิริ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ 
เพื่ออาชีพ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2551 1 ธ.ค. 2551 

  ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549  
12. นายวีรชัย  อําพรไพบูลย อ.ด. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กําลังศึกษา 1 ธ.ค. 2551 

  อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2543  
  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2537  

13. น.ส.ณัฐกาญ  ธีรบวรกุล ศป.ม. (ทัศนศิลป-
ศิลปะสมัยใหม) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 

2549 1 เม.ย. 2552 

  ศษ.บ.  
(ศิลปะประยุกต) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2539  
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ชื่อ – สกุล วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันที่บรรจุ 
14. นายเชษฐา  ทรัพยเย็น ร.ด. (รัฐศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2556 1 เม.ย. 2552 
 (ดร.) ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2547  
  ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548  
  ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2538  
15. นายชัยมงคล สุพรมอินทร รป.ด. (นโยบาย

สาธารณะและการ
จัดการภาครัฐ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล กําลังศึกษา 1 เม.ย. 2552 

  รป.ม.  
(การบริหารจัดการ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  2550  

  B.A. (Political 
Sciences) 

University of Delhi, India 2543  

16. นางอามีนะฮ เบ็ญสะอาด ศศ.ม. (ภาษาศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล 2552 13 ก.ค. 2552 
  ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545  
17. น.ส.สุกฤตา อภิชัยชูพงศ น.ม. (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2551 26 ต.ค. 2552 
 (สมุทรปราการ) นบ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สํานักอบรมศึกษากฎหมาย 

แหงเนติบัณฑิตยสภา 
2544  

  น.บ. (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2530  
18. นายไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ ศป.ม. (นฤมิตศิลป) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2551 15 ต.ค. 2553 
  ศศ.บ. (นิเทศศิลป) สถาบันราชภัฏธนบุรี 2546 

 

19. นายปณณธร สมสรวย ค.ม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2551 6  มิ.ย.  2554 
  ศ.บ. (นิเทศศิลป) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตเพาะชาง 
2545  

20. น.ส.พัณณภัสสร ศป.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549 15 ก.ย. 2554 
 ทรัพยประเสริฐ ศป.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546  
21. นายแสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ ค.ม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2549 15 ก.ย. 2554 
  ศศ.บ. (ศิลปกรรม- 

ออกแบบนิเทศศิลป) 
วิทยาลัยครูสวนดุสิต 2533  

22. นายวิฆนาย  ดีสุวรรณ ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2550 17 พ.ค. 2555 
  ค.บ. (ภาษาไทย) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 2543  
23. นายยุทธศักดิ์ ดีอราม น.ม. (กฎหมายมหาชน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2551 1 พ.ค. 2555 
  น.บ. (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2542  
24. นายอรรถชัย วงศอุดมมงคล น.ม.  (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2548 1 พ.ค. 2555 
  น.บ. (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2541  
25. นายวัชรพล ยงวณิชย รป.ม. (การจัดการ 

ภาครัฐและเอกชน) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2554 1 พ.ค. 2555 

 
  ร.บ. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552  
26. นายพศุตม กรรณรัตนสูตร M.A. (Art Practice) Goldsmiths College 

University of London 
 8 มิ.ย. 2555 

27. น.ส.ชาดา บุนนาค M.A. (Teaching 
Chinese for  
Speakers of Other 
Language) 

Xiamen University 2552 1 พ.ย. 2555 

  ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2550  
28. นางธนารัตน อนุวัฒนปรีชา น.ม. (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2551 1 ธ.ค. 2555 
  น.บ. (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2533  
 
 
 

     



 

 
รายงานประจําป  2559  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร หนา 25 

ชื่อ – สกุล วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันที่บรรจุ 
29. นายศรณัย สรรพศิริ M.A. (Visual  

Communication) 
Eastern Michigan University 2540 1 ม.ีค. 2556 

  ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2532  
30. นายวาริด เจริญราษฎร ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2553 1 ม.ีค. 2556 
  ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2551  
31. น.ส.กฤติกา ชูผล อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555 1 ม.ีค. 2556 
  ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552  
32. น.ส.นวพร  ธานีวัฒน 

(สมุทรปราการ) 
อ.ม.  (ภาษาไทยเพื่อ
การพัฒนาอาชีพ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2554 1 มี.ค. 2556 

  ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2551  
33. นางจันทนา อินทฉิม (ดร.). 

(สมุทรปราการ) 
รป.ด.  
(การจัดการภาครัฐและ 
เอกชน) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  2555 15 พ.ย. 2556 

  รป.ม. (นโยบาย 
สาธารณะและการ
บริหารบุคคล) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2539  

  บช.บ. (บัญช)ี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2533  
34. นายวงศกร  เพิ่มผล (ดร.) ศน.ด.  

(พุทธศาสนศึกษา) 
มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2555 ปรับเปน พม. 
1 พ.ย. 2556 

  M.A. (Buddhist 
Studies) 

University of Delhi , India 2540 บรรจุเดิม  
1 พ.ย. 2543 

  Diploma 
(Journalism) 

Baradiya College, India 2541  

  พธ.บ. (ศาสนา) มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2538  

  ป.ธ.9 (บาล)ี กรมการศาสนา 2535  
35. น.ส.ชนิดา จันทรงาม ศป.ม. (นาฏยศิลป) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2555 27 ม.ค. 2557 
  ศป.บ. (นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545 บรรจุเดิม 

(อตจ.) 
4 ม.ค. 2555 

36. น.ส.สุนันทา เกตุเหล็ก ศป.ม. (นาฏยศิลปไทย) 
ศป.บ. (นาฏยศิลปไทย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2556 
2553 

27 ม.ค. 2557 
 

37. น.ส.อรนุช สมคะเน 
(สมุทรปราการ) 

ศ.ม.  
(ประยุกต-ศิลปศึกษา)
ศ.บ. (จิตรกรรม) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

2551 
 

2545 
 

ปรับเปน พม. 
1 ส.ค. 2557 

บรรจุเดิม 
(อตจ.) 

4 ม.ค. 2555 
38. นายชาคริต เกตุเรืองโรจน 

(สมุทรปราการ) 
ศป.ม.  
(ออกแบบนิเทศศิลป) 
ศศ.บ.  
(ออกแบบนิเทศศิลป) 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

2553 
 

2542 

ปรับเปน พม. 
1 ส.ค. 2557 

บรรจุเดิม 
(อตจ.) 

4 ม.ค. 2555 
39. น.ส.ณัฐพร เพ็ชรเรือง ศศ.ม. (นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2555 18 เม.ย. 2559 
  ศป.บ. (ศิลปะการแสดง 

-นาฏศิลปไทย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2551  

40. น.ส.กัลยรัตน กลิ่นสุวรรณ อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2557 18 เม.ย. 2559 
  ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2552  
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ชื่อ – สกุล วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันที่บรรจุ 
41. น.ส.อุมาวรรณ รุยาพร อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2551 18 เม.ย. 2559 
  ค.บ. (มัธยมศึกษา- 

มนุษยศาสตร 
สังคมศาสตร) 
(ภาษาไทย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547  

42. น.ส.จิรดา เอื้อศิริวัฒนชัย ศศ.ม. (ภาษาและการ
สื่อสาร) 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 2557 18 เม.ย. 2559 

  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ)  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2554  

43. น.ส.สุรียพร สลับสี ร.ม. (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยบูรพา 2557 18 เม.ย. 2559 
 (สมุทรปราการ) รป.บ. (รัฐประศาสน

ศาสตร) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2555  

44. น.ส.วิลดา ศรีทองกุล ศศ.ม. (ภาษาและการ
สื่อสาร) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2542 2 พ.ค. 2559 

  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลับรามคําแหง 2538  
45. นายชัชนันท  ยาทิพย ศศ.ม.(ภาษาศาสตร

ประยุกต) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

2559 
 

2557 

17 ต.ค. 2559 

46. น.ส.หทัยชนก  อางหิรัญ ศศ.ม.(ภาษาศาสตร
ประยุกต) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

2559 
 

2557 

17 ต.ค. 2559 

 
 

4. อาจารยอัตราจาง 
 

ชื่อ – สกุล วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันที่บรรจุ 
1. Mr.Wu  Zhi bin M.A. (วรรณคดีจีน) มหาวิทยาลัยเซินเจิ้น 2543 1 มิ.ย. 2551 
  B.A. (Chinese 

Language and 
Literature 
Education) 

Teacher College of 
Shenzhen University 

2540  

2. Mrs.Zheng  Min ป.บัณฑิต  
(Modern Chinese) 
ป.ตรี (วิทยาศาสตร) 

Chongqing Education  
Institute 
วิทยาลัยฝกหัดครูเสฉวน 
 

2533 
 

2525 

1 ส.ค. 2550 

3. Mr.Manuele  Mambelli B.A. (ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ) 

University of Bologna 2535 16 พ.ย. 2559 

4.  นายวิเชียร เทียนแพรนิมิต ศป.ม. (ทัศนศิลป : 
ศิลปะสมัยใหม) 
กศ.บ. (ศิลปศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2548 
 

2533 

15 ก.พ. 2559 

5. นายพงศพินิจ พินิจดํา คอ.ม. (เทคโนโลยีการ
ออกแบบผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2558 15 ก.พ. 2559 

  ท.บ. (ออกแบบสิ่งทอ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร 

2551  
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ชื่อ – สกุล วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันที่บรรจุ 
6. น.ส.วรางคณา กรเลิศวานิช คอ.ม. (เทคโนโลยีการ

ออกแบบผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2557 15 ก.พ. 2559 

  ท.บ. (ออกแบบ
ผลิตภัณฑ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร 

2553  

7. นายศุภกิจ  ภักดีแสน (ดร.) พธ.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร) 
พธ.ม. (รัฐศาสตร) 
พธ.บ. (รัฐศาสตร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2554 
 

2556 
2558 

7 พ.ย. 2559 

8. น.ส.ธัญญาพร  เจียศิริพันธ ค.ม. (เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา) 
กศ.บ. (วิทยาศาสตร-
ชีววิทยา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 
 

2556 

10 พ.ย. 2559 

9. นางปรียามาลย  บุญมาก กศ.ม. (จิตวิทยา
การศึกษา) 
ค.บ. (นาฏศิลป) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

2539 
 

2524 

1 ก.ย. 2559 

10. น.ส.พฤกษา  ดอกกุหลาบ ศศ.ม. (เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา) 
ศศ.บ. (สารสนเทศ
ศาสตร) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2557 
 

2550 

1 ก.ย. 2559 

11. นายภาณุภณ  พสุชัยสกุลุ คอ.ม. (เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา) 
มท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 

2555 
 

2545 

7 ก.ย. 2559 

12. นางวารีพร  ศักดิ์สมบูรณ ศศ.ม. (สารสนเทศ
ศาสตร) 
ค.บ. (สารสนเทศ
ศาสตร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา 

2555 
 

2525 

7 ก.ย. 2559 

13. นายสุระพงษ  สีหมอก ศศ.ม. (การบริหารการ
พัฒนาสังคม) 
พธ.บ. (รัฐศาสตร) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2556 
 

2553 

7 ก.ย. 2559 

14. นายอัมพร  ใจเด็ด กศ.ม. (ศิลปะการแสดง
ศึกษา) 
ศศ.บ. (นาฏกรรมไทย) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2559 
 

2555 

7 ก.ย. 2559 

 
 5.  อาจารยโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 
 

ชื่อ – สกุล วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันที่บรรจุ 
1. นายสมเกียรติ 

เกียรติกําจายขจร 
M.A. (Teaching 
Chinese as a 
Second Language) 

National Taiwan Normal 
University 

 25 เม.ย. 2555 

2. Mr.Anthony jay Smith B.A. (Philosophy) University of Minnessota 2554 3 มิ.ย. 2556 
3. Mr.Yoshitake Choya B.A. (Education) Ayyama Gakuin University 2553 1 พ.ค. 2556 
4. Mr.Joshua David 

Bernstein  
B.A. (Sociology) The University of Maine 2553 7 พ.ค. 2556 
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6.  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 
 

ชื่อ – สกุล วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันที่บรรจุ 
1. นายกฤศณัฏฐ  เธียรไทคุณ วท.ม. (ระบบสารสนเทศ

สําหรับการบัญช)ี 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2557 1 ต.ค. 2552 

  บช.บ. (การบัญช)ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2550  
2. นางจิตติมา  อารยะมั่นคง รป.ม. 

(รัฐประศาสนศาสตร) 
มหาวิทยาลัยสยาม 2552 1 ส.ค. 2554 

  ศศ.บ. (ภาษาไทย- 
การใชภาษา) 

สถาบันราชภัฏธนบุรี 2542  

3. นายมานิตย  กุศลคุม รป.ม.  
(รัฐประศาสนศาสตร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา 

2555 1 ก.พ. 2556 

  ศศ.บ.  
(รัฐประศาสนศาสตร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา 

2552  

4. น.ส.อลิสา  อรุณธนหิรัญ บธ.บ.  
(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2553 15 พ.ย. 2556 

5. น.ส.กรรณิการ   แกวงาม บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2556 27 ม.ค. 2557 
6. 
 

นางวันดี  แสงขาว บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา 

2553 15 ส.ค. 2557 

  บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2550  

 
7.  ลูกจางประจํา 

 
ชื่อ – สกุล วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันที่บรรจุ 

1. น.ส.สมสมร ทรัพยแสงสง ศศ.บ.  
(การประชาสัมพนัธ) 

สถาบันราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา 

2541 1 พ.ค. 2541 

      

 
8.  ลูกจางชั่วคราว 

 
ชื่อ – สกุล วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันที่บรรจุ 

1. น.ส.จุฬาภรณ  สมรอบรู มธัยมศึกษาปที่ 6 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
กรุงเทพมหานคร 1 

 26 ต.ค. 2535 

2. น.ส.ณัชชา  หามผักแวน บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กําลังศึกษา 6 ก.ค. 2537 
  มธัยมศึกษาปที่ 6 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน

กรุงเทพมหานคร1 
2543  

3. นายอนุชา  รวยดี วท.บ.  
(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2551 18 ต.ค. 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

การจัดการศึกษา 
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จํานวนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
ปการศึกษา 2559 

 
ภาคปกติ กรุงเทพมหานคร 
 

สาขาวิชา ระดับ จํานวน 
การจัดการชุมชน ปกติ ป.ตรี 33 คน 
นิติศาสตร ปกติ ป.ตรี 50 คน 
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ปกติ ป.ตรี 37 คน 
ภาษาไทย ปกติ ป.ตรี 110 คน 
ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ ปกติ ป.ตรี 26 คน 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปกติ ป.ตรี 93 คน 
รัฐประศาสนศาสตร ปกติ ป.ตรี 113 คน 
ออกแบบนิเทศศิลป ปกติ ป.ตรี 39 คน 
ออกแบบทัศนศิลป ปกติ ป.ตรี 25 คน 
การสรางสรรคศิลปะดิจิตอล ปกติ ป.ตรี 20 คน 
สารสนเทศเทศศาสตร ปกติ ป.ตรี - คน 
นาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.) ปกติ ป.ตรี 5 ป 31 คน 

 รวม 577 คน 
    

 

แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ กรุงเทพมหานคร

การจัดการชุมชน
4%

นิติศาสตร

9%ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

7%

ภาษาไทย

19%

ภาษาไทยสําหรับชาว

ตางประเทศ
5%

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

16%

รัฐประศาสนศาสตร

20%

ออกแบบนิเทศศิลป
7%

ออกแบบทัศนศิลป

4%

การสรางสรรคศิลปะดิจิตอล
4%

นาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.)

5%
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ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 
 

สาขาวิชา ระดับ จํานวน 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ พิเศษ ป.ตรี 46 คน 
นิติศาสตร (พิเศษ) พิเศษ ป.ตรี 55 คน 
รัฐประศาสนศาสตร พิเศษ ป.ตรี 60 คน 
 รวม 104 คน 
    

 

แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษา ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
28%

นิติศาสตร (พิเศษ)
34%

รัฐประศาสนศาสตร
38%

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

นิติศาสตร (พิเศษ)

รัฐประศาสนศาสตร

 
 
ภาคปกติ สมุทรปราการ 
 

สาขาวิชา ระดับ จํานวน 
ภาษาไทย ปกติ ป.ตรี 19 คน 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปกติ ป.ตรี 25 คน 
รัฐประศาสนศาสตร ปกติ ป.ตรี 54 คน 
ออกแบบนิเทศศิลป ปกติ ป.ตรี 21 คน 
 รวม 119 คน 
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แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษา ภาคปกติ สมุทรปราการ

ภาษาไทย, 16%

ภาษาอังกฤษธุรกิจ, 21%

ออกแบบนิเทศศิลป, 45%

รัฐประศาสนศาสตร, 18%

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ออกแบบนิเทศศิลป

รัฐประศาสนศาสตร

 
 
ภาคพิเศษ สมุทรปราการ 
 

สาขาวิชา ระดับ จํานวน 
รัฐประศาสนศาสตร พิเศษ ป.ตรี 38 คน 
 รวม    38 คน 
    

 
* ขอมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2559 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษา ภาคพิเศษ สมุทรปราการ

รัฐประศาสนศาสตร, 38

 
 
 
 
 



 
 

 

การพัฒนาบุคลากร 

 

 

 



 

 
Annual Report  2016  Faculty of Humanities and Social Sciences Page 32 

การพัฒนาบุคลากร  
(อบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงานในประเทศ) 

 
วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
พฤษภาคม 2559    

4 พ.ค. 59 อ.พงศพินิจ พินิจดาํ 
อ.วรางคณา กรเลิศวานิช 

โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การประเมนิ 
ผลโครงการสําหรับนักวจิัย” รุนที ่4 

ธนาคารเพื่อการ 
เกษตรและสหกรณ
การเกษตร 

ไมเบิกจาย 

16-18 พ.ค. 
59 

ผศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 
ผศ.ดร.จันทิมา ชุวานนท 
อ.ดร.มลิวัลย สุขประเสริฐ 
อ.ชมพูนุท ถาวรวงศ 
 

โครงการ “เสวนาและวิพากษแผนกลยทุธ 
แผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2559” 

โรงแรมฟูรามา  
เอ็กคลูกซีฟ แซนดารา 
หัวหิน จังหวัดเพชรบุร ี

ศูนยภาษา 

17-18 พ.ค. 
59 

อ.ดร.เชษฐา ทรัพยเย็น การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารจัดทําราง
ยุทธศาสตรกองอาํนวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักรและศูนย
อํานวยการบรหิารจังหวัดชายแดนภาคใต 
ครั้งที่ 2 

โรงแรมธาราแกรนด 
จังหวัดปทุมธาน ี

ไมเบิกจาย 

19 พ.ค. 59 อ.ดร.วงศกร เพิ่มผล โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อบรม 
“89 ดวงจิต เนรมิตจิตใจใหสวยงาม 
อาราธนา วิสาขบูชาอาเซียน” ใหกับ
เยาวชนและประชาชนทัว่ไป 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
ธนบุรี กรุงเทพฯ 

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

20-22 พ.ค. 
59 

วัดทิพยสุคนธาราม 
จังหวัดกาญจนบุร ี

26-27 พ.ค. 
59 

อ.สุนันทา เกตุเหล็ก 
อ.ชนิดา จันทรงาม 
อ.ณัฐพร เพ็ชรเรือง 

โครงการอบรมความรูเชิงปฏิบัติการ
วัฒนธรรมดนตร-ีนาฏศิลปอาเซียนใน
ภูมิภาค พ.ศ.2559 

หอศิลปะและ
วัฒนธรรมภาค
ตะวันออก 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดชลบุร ี

งบประมาณแผนดิน 
คณะมนุษยฯ 

30-31 พ.ค. 
59 

ผศ.ดร.พัฒนา ศรีสุรักษ 
 

โครงการสัมมนาทางวิชาการเชิงบูรณาการ
และศึกษาดูงานธุรกิจ MICE และการ
บริการ ใหกบันักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 
จํานวน 10 คน 

Birds & Bees Resort 
จังหวัดชลบุร ี

โครงการจัดตั้ง
วิทยาลยันานาชาต ิ

     

มิถุนายน 2559    

2-3 ม.ิย. 59 อ.ดร.เชษฐา ทรัพยเย็น ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํายุทธศาสตร
การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

โรงแรมเดอะภัทรา 
กรุงเทพฯ  

ไมเบิกจาย 

3-7 ม.ิย. 59 อ.พศุตม กรรณรัตนสูตร กิจกรรมศิลปะสัญจร หรือ Art camp 
ประจําป 2559 

โรงแรมพาวิลเลียน 
ควีนส เบย จังหวัด
กระบี ่

ไมเบิกจาย 

6 มิ.ย. 59 อ.ณัฐกาญ ธีรบวรกุล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรูทั่วไป 
และการขอรับความคุมครองสิทธิบัตร
ออกแบบผลิตภัณฑ 

โรงแรมบุรีศรีภู บูติก 
โฮเทล จังหวัดสงขลา 

งบประมาณแผนดิน 
คณะมนุษยฯ 

9-10 ม.ิย. 59 ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง 
ผศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 
อ.นิศากร เพ็ญสมบูรณ 
อ.บงกชรัตน ล้ําเลิศ 
ผศ.ปรีชา แสงโชต ิ      
อ.ดร.พรเพ็ญ ตันประเสริฐ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรมการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ครั้งที่ 16 
ปการศึกษา 2558  

บานอัมพวา รีสอรท 
แอนด สปา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

งบประมาณแผนดิน 
และเงินบํารุง
การศึกษา คร้ังที่ 1 
คณะมนุษยฯ 
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วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
มิถุนายน 2559 (ตอ)    

 อ.ดร.มลิวัลย สุขประเสริฐ 
อ.ดร.วสันต ลิมปเฉลิม 
อ.วีณา ตังละแม  
ผศ.ดร.สุมิตรา ดานพาณิชย 
ผศ.สุวรรณ ีเครือปาน 
อ.กฤติกา ชูผล 
อ.กัลยรัตน กลิ่นสวุรรณ 
อ.กุลจิรพัส บุษกลธนาวรัตน 
อ.จิรดา เอื้อศิริวัฒนชัย 
อ.ชนิดาจันทรงาม 
อ.ชมพูนุท ถาวรวงศ 
อาจารยชาดาบุนนาค 
อ.ดร.เชษฐา ทรัพยเย็น 
อ.ไชยสิทธิ ์ชาญอาวุธ 
อ.ฐิตินันทน ผิวนิล 
อ.ณัฐกาญ ธีรบวรกุล 
อ.ณัฐพร เพ็ชรเรือง 
อ.ธนารัตน อนวุัฒนปรีชา 
อ.ปณณธร สมสรวย 
อ.พัณณภัสสร  
  ทรัพยประเสริฐ 
อ.เพ็ญพิสุทธิ ์ศิร ิ
ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 
อ.ดร.วงศกร เพิ่มผล 
อ.วัชรพล ยงวณิชย 
อ.วาริด เจริญราษฎร 
อ.วิฆนาย ดีสุวรรณ 
อ.ดร.วิชุดา พรายยงค 
อ.ศรัณย สรรพศิริ 

   

13-15 มิ.ย. 
59 

อ.องอาจ มากสิน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูนํานกัศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี

สวนศักดิ์สุภารีสอรท 
จังหวัดปราจีนบุร ี

กองพัฒนานักศึกษา 

16-18 มิ.ย. 
59 

อ.วิลดา ศรีทองกุล 
อ.ณัฐพร เพ็ชรเรือง 
อ.อุมาวรรณ รุยาพร 
อ.จิรดา เอื้อศิริวัฒนชัย 
อ.กัลยรัตน กลิ่นสวุรรณ 
อ.ฐิตินันทน ผิวนิล 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรเขาปฏบิัติงานใหม 

บึงฉวากรีสอรท 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

งบประมาณแผนดิน 
(งบกลาง) 

17 ม.ิย. 59 อ.อรรถชัย วงศอุดมมงคล โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง 
รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการศึกษาไทย  

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ไมเบิกจาย 

23-24 มิ.ย. 
59 

อ.ดร.เชษฐา ทรัพยเย็น 
อ.องอาจ มากสิน 
อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 
อ.กุลจิรพัส บุษกลธนาวรัตน 
อ.ปณณธร สมสรวย 
อ.เพ็ญพิสุทธิ์ ศิร ิ

โครงการอบรมการใชชีวิตอยางมีคุณภาพ
สําหรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 
2559 

คายนวภพ  
ศูนยศิลาภิรมย จังหวัด
สระบุรี 

ไมเบิกจาย 
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วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
มิถุนายน 2559 (ตอ)    

 อ.วัชรพล ยงวณิชย 
อ.อรรถชัย วงศอุดมมงคล 
อ.นวพร ธานีวัฒน 
อ.สุรียพร สลับส ี
อ.สันธนี แผนด ี
อ.กัลยรัตน กลิ่นสวุรรณ 
อ.ณัฐพร เพ็ชรเรือง 
อ.ดร.วงศกร เพิ่มผล 
อ.วิเชียร เทียนแพรนิมิต 
อ.วรางคณา กรเลิศวานิช 
อ.พงศพินิจ พินิจดาํ 
อ. Liang Ze 
นส.สมสมร ทรัพยแสงสง 
นส.จุฬาภรณ สมรอบรู 
นายอนุชา รวยด ี

   

21-22 มิ.ย. 
59 

ผศ.ไพลิน เชิญเพชร 
อ.อามีนะฮ เบ็ญสะอาด 
อ.ชาดา บุนนาค 

ประชุมทางวิชาการระดับชาต ิหัวขอ “หยก
ใสรายคําในวงวรรณ” ลิลิตพระลอและพระ
ราชนิพนธแปล ทีทรรศนภาษาวรรณกรรม 
และวัฒนธรรมเฉลิมพระเกยีรติพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย 
กรุงเทพฯ 

งบประมาณแผนดิน 
และเงินคาบํารุง
การศึกษา คร้ังที่ 1 
คณะมนุษยฯ 
 

     

กรกฎาคม 2559    

1-5 ก.ค. 59 ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง 
ผศ.สุวรรณ ีเครือปาน 
อ.นิศากร เพ็ญสมบูรณ 
อ.บงกชรัตน ล้ําเลิศ 
อ.ยงยุทธ ดําศร ี
อ.ศรัณย สรรพศิริ 
อ.องอาจ มากสิน 
อ.ไชยสิทธิ ์ชาญอาวุธ 
อ.ณัฐกาญ ธีรบวรกุล 
อ.ปณณธร สมสรวย 
อ.พัณณภัสสร  
  ทรัพยประเสริฐ 
อ.แสนชัย ลิขิตธีรวุฒ ิ
อ.ชาคริต เกตุเรืองโรจน 
อ.อรนุช สมคะเน 
อ.พศุตม กรรณรัตนสูตร 
อ.วิเชียร เทียนแพรนิมิต 
อ.วรางคณา กรเลิศวานิช 
อ.พงศพินิจ พินิจดาํ 

นิทรรศการโครงการพิเศษ ประจําป
การศึกษา 2558 เพื่อใหนักศึกษาชั้นปที ่4 
ที่จะสําเร็จการศึกษาไดแสดงผลงาน 
ศิลปนิพนธเพื่อเผยแพรสูสาธารณะ 

The Bright City 
Lifestyle Mall 
กรุงเทพฯ 

เงินบํารุงการศกึษา 
ครั้งที่ 1 คณะมนุษยฯ 

7 ก.ค. 59 อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขอเสนอ
โครงการวิจัยเพือ่ชุมชน  

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
จันทรเกษม กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย 

13 ก.ค. 59 อ.ดร.ปาริชาต เสารยะวิเศษ ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การดําเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 33 

จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย 

ไมเบิกจาย 
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วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
กรกฎาคม 2559 (ตอ)    
13-14 ก.ค. 

59 
ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ปฏิรูป

อุดมศึกษาไทย อนาคตใหมราชภฏั” และ
ประชุมสามัญประจาํป ทปมรภ. ครั้งที่ 
1/2559 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
นครปฐม จังหวัด
นครปฐม 

สภาคณาจารยและ
ขาราชการ 

24-25 ก.ค. 
59 

ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง 
ผศ.ปรีชา แสงโชต ิ
อ.ดร.วงศกร เพิ่มผล 
อ.ดร.วสันต ลิมปเฉลิม 
อ.ดร.เชษฐา ทรัพยเย็น 
ผศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 

ประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ีและ
สภาวิชาการ วาระพิเศษ 

บาลิออส รีสอรท  
เขาใหญ จังหวัด
นครราชสีมา 

สํานักงานอธกิารบด ี

27 ก.ค. 59 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 
อ.กฤติกา ชูผล 

การประกวดอานออกเสียงภาษาไทย 
รางวัลหมอมหลวงบุญเหลอื เทพยสวุรรณ 
เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ 2559 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร 
จังหวัดนครปฐม 

ไมเบิกจาย 

29 ก.ค. 59 อ.ดร.เชษฐา ทรัพยเย็น 
 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทาํบูรณาการ
ยุทธศาสตรการแกไขปญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต  

โรงแรมบลูโบทดีไซน  
โฮเทล จังหวัดชลบุร ี

ไมเบิกจาย 

     

สิงหาคม 2559    

11 ส.ค. 59 ผศ.ดร.สุมิตรา ดานพาณิชย สัมมนา เรื่อง Effective Paper Writing 
Skills 

สํานักงานคณะ 
กรรมการวิจยัแหงชาต ิ
กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย 

12-13 ส.ค. 
59 

อ.ดร.วงศกร เพิ่มผล  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต รุนที ่13 ใหกับเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป จํานวนประมาณ 250 คน 

วัดชัยมงคล  
จังหวัดสมุทรปราการ 

เงินบํารุงการศึกษา 
ครั้งที่ 1 คณะมนุษยฯ 

25 ส.ค. 59 อ.อุมาวรรณ รุยาพร เสวนาวิชาการประสบการณจากการศึกษา 
โคลง “ทวาทศมาส” 

ศูนยมานุษยวิทยา 
สิรินธร กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย  

25-26 ส.ค. 
59 

ผศ.ดร.พัฒนา ศรีสุรักษ 
อ.ชมพูนุท ถาวรวงศ 
อ.สันธนี แผนด ี
อ.เพ็ญพิสุทธิ์ ศิร ิ
อ.จิรดา เอื้อศิริวัฒนชัย 

โครงการ English Camp ใหกับเยาวชน 
จํานวน 180 คน  

ผึ้งหวานรีสอรท 
จังหวัดกาญจนบุร ี

งบประมาณแผนดิน 
และเงินบํารุงการ 
ศึกษา ครั้งที่ 1 คณะ
มนุษยฯ 

26-27 ส.ค. 
59 

อ.อุมาวรรณ รุยาพร ประชุมวิชาการระดับชาติดานภาษาไทย 
“มณีปญญา-วิชญมาลา หนึ่งศตวรรษ
ภาควิชาภาษาไทย” 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ไมเบิกจาย  

30 ส.ค. 59 อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขอเสนอ
โครงการวิจัยเพือ่ชุมชนทองถิ่น ครั้งที่ 2 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พระนคร กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย 

31 ส.ค.-2 
ก.ย. 59 

ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง 
อ.นิศากร เพ็ญสมบูรณ 
อ.บงกชรัตน ล้ําเลิศ 
อ.ศรัณย สรรพศิริ 
อ.องอาจ มากสิน 
อ.ไชยสิทธิ ์ชาญอาวุธ 
อ.ณัฐกาญ ธีรบวรกุล 
อ.ปณณธร สมสรวย 
อ.พัณณภัสสร  
  ทรัพยประเสริฐ 

นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 130 คน ไป
จัดโครงการคายพัฒนาความคิดสรางสรรค 
Creative Camp 19 

Fountaintree 
Resort, Cowboy & 
Adventure World 
จังหวัดนครราชสีมา 

เงินบํารุงการ ศึกษา 
ครั้งที่ 1 คณะมนุษยฯ 
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วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
สิงหาคม 2559 (ตอ)    

 อ.แสนชัย ลิขิตธีรวุฒ ิ
อ.อรนุช สมคะเน 
อ.วิเชียร เทียนแพรนิมิต 
อ.วรางคณา กรเลิศวานิช 
อ.พงศพินิจ พินิจดาํ 

   

     

กันยายน 2559    

7-9 ก.ย. 59 อ.สรณา อนุสรณทรางกูร นํานักศึกษาภาคปกติ 2 คน เขารวม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลการ
ดําเนินการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ดานการปองกันการทุจริตในกลุม
มหาวิทยาลัยราชภฏั (สําหรับนักศึกษา
ผูเรียนชุดวิชาการเรียนรูดานการปองกนั
และปราบปรามการทุจริต) 

โรงแรมเค รีสอรท 
กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย  

9-11 ก.ย. 59  อ.ดร.วงศกร เพิ่มผล นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 10 คน ไป
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
คุณภาพชีวิต (สาํหรับนักศึกษาที่ตก
กิจกรรมและผูสนใจ) 

วัดสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

ไมเบิกจาย  

14 ก.ย. 59 อ.สรณา อนุสรณทรางกูร การประชุมประจาํป 2558 เรื่อง “ทิศทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)” 

อิมแพค เมืองทองธาน ี
จังหวัดนนทบุร ี

ไมเบิกจาย  

14 ก.ย. 59 อ.ฐิตินันทน ผิวนิล นําเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 4 “พลังการเปลี่ยนแปลง
สูการพัฒนาการศึกษาไทย” ในหัวขอเรื่อง 
“พฤติกรรมการสื่อสารออนไลนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูและสรางเสริม
ความสัมพันธของครูและนักเรียนในจังหวัด
เพชรบุร”ี 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวิโรฒ 
กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย  

16 ก.ย. 59 อ.ดร.วิชุดา พรายยงค กิจกรรมเสวนาวิชาการ ประจําป 2559 
ศิลปศาสตรสูสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไมเบิกจาย  

16-18 กย. 59 อ.ฐิตินันทน ผิวนิล นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 22 คน ไป
จัดโครงการฝกปฏิบัตกิารเรียนรูชุมชน
ทองถิ่นดวยการวิจยัภาคสนาม 

ชุมชนหมูบานตนโพธิ ์
จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

ไมเบิกจาย  

26 ก.ย. 59 อ.ดร.เชษฐา ทรัพยเย็น กลาวปาฐกถาในงานมอบรางวัลโครงการ
แมจิตอาสา เทิดพระเกียรติราชินแีหง
แผนดิน ตามหนังสือเชิญของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ 
กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย  

     

ตุลาคม 2559    

8 ต.ค. 59 อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขอเสนอ
โครงการวิจัยเพือ่ชุมชนทองถิ่น ครัง้ที่ 3 
ของกลุมมหาวิทยาลยัราชภัฏภาคกลาง-
รัตนโกสินทร 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
จันทรเกษม กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย 
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วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
ตุลาคม 2559 (ตอ)    
12 ต.ค. 59 ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม เขารวมการประชุมคณะกรรมการกาํกับ

มาตรฐานวิชาการ หลกัสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะรัฐประศาสน
ศาสตร  

วิทยาลยัทองสุข 
กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย 

21 ต.ค. 59 อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การพัฒนา
ขอเสนอโครงการวิจยัเพื่อชุมชนทองถิ่น 
ครั้งที่ 4” 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
บานสมเด็จเจาพระยา 
กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย 

22 ต.ค. 59 อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 
อ.วัชรพล ยงวณิชย 
อ.อรรถชัย วงศอุดมมงคล 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร 

อิมแพค เมืองทองธาน ี
จังหวัดนนทบุร ี

ไมเบิกจาย 

     

พฤศจิกายน 2559    

2-4 พ.ย. 59 ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “นโยบายการ
ปฏิรูปอุดมศึกษากลุมใหมภายใต
รัฐธรรมนญู ป 2559” และประชุมสามญั
ประจําป ทปสท. ครั้งที่ 2/2559 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

สภาคณาจารยและ
ขาราชการ  

8 พ.ย. 59 อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 
 

ประชุมจัดทํางบประมาณในลักษณะ 
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 แผนบูรณาการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง 

กรมการพัฒนาชุมชน  
กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย 

11 พ.ย. 59 อ.ฐิตินันทน ผิวนิล งานเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ TSDF-TRF 
Sustainability Forum  

โรงแรมแกรนด  
เซ็นเตอรพอยต 
เทอมินัล 21 กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย  

16 พ.ย. 59 อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร เวทีถอดบทเรียนการวิจยัเพื่อการพัฒนา
ชุมชนทองถิ่นที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏ 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
นครปฐม 

ไมเบิกจาย 

18 พ.ย. 59 อ.ฐิตินันทน ผิวนิล นําเสนอผลงานวจิัยเรื่อง “การสื่อสาร
ออนไลนกับสุขภาพจิตของวัยรุนใน
เพชรบุร”ี ในงานการประชุมวิชาการ
ประชากรศาสตรแหงชาติ 2559  

โรงแรมเดอะ ทวิน 
ทาวเวอร กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย  

17 พ.ย. 59 อ.อรรถชัย วงศอุดมมงคล ประชุมวิพากษ (ราง) ยุทธศาสตรการวจิยั
รายประเด็นดานการคุมครองสิทธิมนุษยชน
และลดความเหลื่อมล้ํา 

โรงแรมริชมอนด  
จังหวัดนนทบุร ี

ไมเบิกจาย  

18 พ.ย. 59 อ.ยุทธศักดิ์ ดอีราม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกผูแทน
คณบดีคณะนิติศาสตร สถาบันอุดมศึกษา
ของภาครัฐและภาคเอกชน และการ
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกรอบ
ความรวมมือทางวิชาการในการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรม ระหวาง
สถาบันการศึกษาและฝายเลขานกุาร 
กพยช. 

โรงแรมรามาการเดนส 
กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย 

19 พ.ย. 59 อ.ดร.วงศกร เพิ่มผล โครงการสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาเยาวชน
ดวยศาสนาและการศึกษา” 

อาคารรัฐสภา 
กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย  

21-23 พ.ย. 
59 

อ.สรณา อนุสรณทรางกูร ประชุมวิชาการและนาํเสนอผลงานวิจยั
ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภฏัวิจยั ครั้ง
ที่ 4” 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
บุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 
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วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
พฤศจิกายน 2559 (ตอ)    

22-24 พ.ย. 
59 

ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง ประชุมวิชาการและนาํเสนอผลงานวิจยั
ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภฏัวิจยั ครั้ง
ที่ 4” 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
บุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 

     

ธันวาคม 2559    

1-4 ธ.ค. 59 อ.สาธิต เรืองสินทรัพย รวมเปนอนุกรรมการออกขอสอบและเฉลย
ขอสอบ เพือ่บรรจุเปนนักเรียนนายสิบ
ตํารวจ (นสต.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 จํานวน 5,000 อัตรา 

สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย 

3-5 ธ.ค. 59 อ.นิศากร เพ็ญสมบูรณ 
อ.บงกชรัตน ล้ําเลิศ 
อ.อรนุช สมคะเน 
อ.ชาคริต เกตุเรืองโรจน 
อ.นวพร ธานีวัฒน 
อ.วรางคณา กรเลิศวานิช 
อ.พงศพินิจ พินิจดาํ 

นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 34 คน ไป
จัดโครงการศิลปะบําบัดใหเด็กผูติดเชื้อ HIV  

มูลนิธิธรรมรักษ  
วัดพระบาทน้าํพุ 
จังหวัดสระบุร ี

เงินบํารุงการศึกษา 
ครั้งที่ 1 คณะมนุษยฯ 

9 ธ.ค. 59 อ.องอาจ มากสิน 
อ.แสนชัย ลิขิตธีรวุฒ ิ
อ.ชาคริต เกตุเรืองโรจน 

โครงการแนะแนวการศึกษาตอเพื่อเขาสู
มหาวิทยาลัย 

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห 
โรงเรียนฤทธิณรงค
รอน กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย 

9 ธ.ค. 59 อ.ชนิดา จันทรงาม 
อ.ณัฐพร เพ็ชรเรือง 

ประชุมเรื่อง “การกําหนดจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจํา (FTES) 
ของสาขาวิชานาฏศิลป” 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย  
 

10-12 ธ.ค. 
59 

อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 
อ.สุระพงษ สีหมอก 

นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 11 คน ไป
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศึกษา
ชุมชนทองถิ่น วิถีมอญกาญจนบุร”ี  

บานวังกะลาง จังหวัด 
กาญจนบุร ี

ไมเบิกจาย  
 

14 ธ.ค. 59 อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร ประชุมเพื่อรวมกันประเมินขอเสนอ
โครงการวิจัยตามเกณฑคุณภาพงานวจิยั
เพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่นพื้นที่เขตลุมแม
น้ําทาจีน-นครชัยศรี ตําบลคลองโยง 
จังหวัดนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
จันทรเกษม กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย 

15-16 ธ.ค. 
59 

อ.ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ ฝกอบรมดานการวิจยั หลกัสูตรที่ 3 วธิกีาร
วิจัยทางสังคมศาสตรแบบผสมผสาน 
(Mixed Method) 

สํานักงานคณะ 
กรรมการวิจยัแหงชาต ิ
กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย  

16-22 ธ.ค. 
59 

อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 
อ.สุระพงษ สีหมอก 
อ.ดร.ศุภกิจ ภกัดีแสน 

นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 50 คน ไป
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตาม
รอยเทาพอเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนบนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 

โรงเรียน 
บานยางชุมภูมิตํารวจ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

ไมเบิกจาย  

19 ธ.ค. 59 อ.อุมาวรรณ รุยาพร โครงการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวัน
ภาษาไทยแหงชาติ พ.ศ.2560 “โสรม
สรวงศิรธิรางค : วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ 
สมัยสุโขทัยและอยุธยาตอนตน” 

โรงแรมนูโวซิตี้ 
กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย  
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วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
ธันวาคม 2559 (ตอ)    

19-21 ธ.ค. 
59 

อ.ดร.เชษฐา ทรัพยเย็น การประชุมวิชาการเครือขายราชภัฏ
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร คร้ังที่ 4 
หัวขอ “การจัดหลักสูตรรัฐศาสตรและ 
รัฐประศาสนศาสตรภายใตระบบประกนั
คุณภาพการศึกษา” 

โรงแรมลี การเดนส 
พลาซา จังหวัดสงขลา 

งบประมาณแผนดิน 
คณะมนุษยฯ 

22 ธ.ค. 59 อ.ดร.เชษฐา ทรัพยเย็น ดําเนินการวิพากษหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการ
ปกครอง  

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

ไมเบิกจาย  

24 ธ.ค. 59 อ.ชนิดา จันทรงาม โครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 1 
กิจกรรมทัศนศึกษาดานประวัติศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยาในหวัเมืองราชบุรี
และนครปฐม 

จังหวัดราชบุรี และ 
จังหวัดนครปฐม 

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

26 ธ.ค. 59 อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร ประชุมผูบริหารสถาบันวิจยัและพัฒนาของ
กลุมมหาวิทยาลยัราชภฏัภาคกลาง-
รัตนโกสินทร 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
จันทรเกษม กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย 

     

มกราคม 2560    

6-10 ม.ค. 60 อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 
อ.สุระพงษ สีหมอก 
อ.ดร.ศุภกิจ ภกัดีแสน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษา
ชุมชนตนแบบตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ใหกบัเยาวชน 

บานหนองชาง จังหวัด
กาฬสินธุ 

งบประมาณแผนดิน
และเงินบํารุง
การศึกษา คร้ังที ่1 
คณะมนุษยฯ 

9 ม.ค. 60 อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร ประชุมเรื่อง พัฒนานักวจิัยเพือ่พัฒนา
ชุมชนสังคมทองถิ่น ตาม Re-Profiling 
ของกลุมมหาวิทยาลยัราชภัฏ ประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายุ โดยกลุม
มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคกลาง-
รัตนโกสินทร 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
จันทรเกษม กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย 

12 ม.ค. 60 อ.ณัฐกาญ ธีรวรกุล ศึกษาบริบทศักยภาพชุมชน เลือกชุมชน
วิจัยตนแบบ ตามโครงการวิจยัการสงเสริม
เศรษฐกิจ อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวดั
สมุทรปราการ กรณีศึกษาการพัฒนาชุมชน
ตนแบบการใชประโยชนตนจาก 

ชุมชนคลองยายหลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ไมเบิกจาย  

18-19 ม.ค. 
60 

ผศ.ดร.พัฒนา ศรีสุรักษ 
อ.เพ็ญพิสุทธิ์ ศิร ิ

นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 50 คน ไป
จัดโครงการอบรมสัมมนาการเตรียมความ
พรอมฝกประสบการณวิชาชพี 

โรงแรมลองบีช ชะอํา 
จังหวัดเพชรบุร ี

เงินบํารุงการศึกษา 
ครั้งที่ 1 คณะมนุษยฯ 

21-23 ม.ค. 
60 

อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 
อ.สุระพงษ สีหมอก 
อ.ดร.ศุภกิจ ภกัดีแสน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เยาวชนอาสา
สรางงานเพื่อพอหลวง : ปลูกปาในใจคน 
สรางชุมชนจิตสํานึกพอเพยีงใหกับเยาวชน 
จํานวน 77 คน 

ศูนยศึกษาธรรมชาติ
และสัตวปาราชบุรี  
จังหวัดราชบุร ี

งบประมาณแผนดิน
และเงินบํารุง
การศึกษา คร้ังที่ 1 
คณะมนุษยฯ 

25 ม.ค. 60 อ.พงษพัต วัฒนพงศศิร ิ
อ.สุรียพร สลับส ี

นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 50 คน ไป
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
บริการสาธารณะแนวใหมกับการบริหาร
ราชการไทยในยุคดิจิตอล”  

มหาวิทยาลัยบูรพา  
จังหวัดชลบุร ี

เงินบํารุงการศึกษา 
ครั้งที่ 1 คณะมนุษยฯ 
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วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
มกราคม 2560 (ตอ)    

25 ม.ค. 60 อ.นพรัตน ปญญาดิลกพงศ ประสานงานกับโรงแรมดุสิตธานีหัวหิน 
และโรงแรมรีเจนท ชะอํา 

โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน 
และโรงแรมรีเจนท 
ชะอํา จังหวัดชลบุร ี

ไมเบิกจาย 

26-31 ม.ค. 
60 

อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 
 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตาม
รอยเทาพอเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนบนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 
ใหกับเยาวชน จาํนวน 70 คน 

โรงเรียน 
บานยางชุมภูมิตํารวจ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

งบประมาณแผนดิน 
คณะมนุษยฯ 

27-28 ม.ค. 
60 

ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง สัมมนาและศึกษาดูงาน หวัขอ “แนว
ทางการพัฒนาคุณภาพบุคลากรตามแนว
พระราชดําริ”  

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
ราชนครินทร และศูนย
ศึกษาการพัฒนาเขาหิน
ซอนอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริ  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สภาคณาจารยและ
ขาราชการ  

30-31 ม.ค. 
60 

อ.วารีพร ศักดิ์สมบูรณ สัมมนาคณะกรรมการกํากับดูแลการ
ดําเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร
ของสถานที่ดําเนินการ (คกส.) ในหัวขอ 
“บทบาทและหนาที่ คกส. ปญหาอุปสรรค 
และการแกไข”  

โรงแรมเจาพระยา
ปารค กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย  

31 ม.ค. 60 อ.ดร.ณัฏฐภรณ  
      เสารยะวิเศษ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการ
ความรูในชุมชนฝงธนบุรี และ
สมุทรปราการ ใหกับบุคคลและเยาวชนที่
สนใจ ไมนอยกวา 30 คน  

ตําบลบางบอ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

งบประมาณแผนดิน 
คณะมนุษยฯ 

31 ม.ค.-3 
ก.พ. 60 

อ.ดร.วงศกร เพิ่มผล โครงการ “สานศิลป ถิ่นสองแคว” งาน
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 
กิจกรรม : ทําการแสดงกระตั้วเสือ  

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พิบูลสงคราม จังหวัด
พิษณุโลก 

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

     

กุมภาพันธ 2560    

 2 ก.พ. 60 อ.ดร.ณัฏฐภรณ  
      เสารยะวิเศษ 

งานประชุมวิชาการประจาํป IT Forum 
2017 หัวขอ “Better Library and 
Learning Space : Trends and Ideas” 

โรงแรมสุโกศล 
กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย  

3 ก.พ. 60 อ.ชาคริต เกตุเรืองโรจน 
อ.แสนชัย ลิขิตธีรวุฒ ิ

โครงการแนะแนวการศึกษาตอเพื่อเขาสู
มหาวิทยาลัย 

โรงเรียน 
วัดสุวรรณาราม กทม. 

ไมเบิกจาย  

4 ก.พ. 60 อ.ดร.ณัฏฐภรณ  
      เสารยะวิเศษ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการ
ความรูในชุมชนฝงธนบุรี และ
สมุทรปราการ ใหกับบุคคลและเยาวชนที่
สนใจ ไมนอยกวา 30 คน  

ชุมชนประยุรวงศาวาส 
กรุงเทพฯ  

งบประมาณแผนดิน 
คณะมนุษยฯ 

4 ก.พ. 60 อ.ชนิดา จันทรงาม 
อ.สุนันทา เกตุเหล็ก 

โครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 2 
กิจกรรมทัศนศึกษาดานประวัติศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา ใหกับเยาวชน 
จํานวน 40 คน 

จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6-9 ก.พ. 60 อ.ดร.เชษฐา ทรัพยเย็น 
อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 
อ.สุระพงษ สีหมอก 
อ.ดร.ศุภกิจ ภกัดีแสน 

นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 74 คน ไป
จัดโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
เครือขายนิสิต นักศึกษา คณาจารย
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและ
สังคม CSD สัมพันธ ครั้งที่ 16 เรื่อง “ลด
ความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมใน
สังคม ดวยพลังชุมชน” 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุร ี

เงินบํารุงการศึกษา 
ครั้งที่ 1 คณะมนุษยฯ 
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วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
กุมภาพันธ 2560 (ตอ)    

9 ก.พ. 60 อ.ดร.วงศกร เพิ่มผล ประชุมคณะทํางานโครงการบรรพชา
อุปสมบทหมู 999 รูป ถวายเปนพระราช
กุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิอดุลยเดช และกิจกรรมสวดมนตเจริญ
ชัยคาถาถวายพระพรชยัมงคล แดสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
นครปฐม จังหวัด 
นครปฐม 

ไมเบิกจาย 

9 ก.พ. 60 อ.ชนิดา จันทรงาม นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 42 คน เขา
รวมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา 
(กิจกรรมนาฏยประเพณี)  

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
บานสมเด็จเจาพระยา 
กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย  

10 ก.พ. 60 อ.ดร.ณัฏฐภรณ  
     เสารยะวิเศษ 

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดําเนินงาน
และการพัฒนาความรวมมอืโครงการ
พัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union 
Catalog) สําหรับสถาบันอุดมศึกษา และรับ
ฟงอุปสรรค ปญหา และขอเสนอแนะ  

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย  

10-12 ก.พ. 
60 

อ.ดร.เชษฐา ทรัพยเย็น 
อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 
อ.สุระพงษ สีหมอก 
อ.ดร.ศุภกิจ ภกัดีแสน 

นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 74 คน ไป
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เศรษฐกิจ
พอเพียง : การขับเคลื่อนลดความเหลือ่มล้ํา 
สรางความเปนธรรมในสังคม 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุร ี

เงินบํารุงการศึกษา 
ครั้งที่ 1 คณะมนุษยฯ 

11-13 ก.พ. 
60 

อ.ดร.วงศกร เพิ่มผล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต (รุนที ่14) ใหกับเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป จํานวน 200 คน  

วัดชัยมงคล  
จังหวัดสมุทรปราการ 

งบประมาณแผนดิน 
คณะมนุษยฯ 

15-19 ก.พ. 
60 

ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาเครือขายนักบริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัย (นบม.) เรื่อง อุดมศึกษาเพื่อ
ขับเคลื่อน Thailand 4.0 กับการพัฒนา
อยางยั่งยืน 

โรงแรมดวงตะวัน 
จังหวัดเชียงใหม 

งบประมาณแผนดิน 
คณะมนุษยฯ 

16 ก.พ. 60 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง โครงการเปดโลกวิชาการ ครั้งที่ 3 “วจัน
ปฏิบัติศาสตรกับการศึกษาภาษาไทย”  

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย  

17 ก.พ. 60 อ.ชนิดา จันทรงาม นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 42 คน เขา
รวมโครงการเผยแพรมรดกศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ ประจาํป 2560 “เปดตํานานวงั
หนาจากอดีตถึงปจจบุัน”  

พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พระนคร 
และพระอุโบสถวัด
บวรสถานสุทธาวาส 
(วัดพระแกววังหนา) 
กรุงเทพฯ  

ไมเบิกจาย  

21 ก.พ. 60 อ.ศิริกุล บัวแกว 
อ.ณัฐกาญ ธีรบวรกุล 

นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 110 คน ไป
จัดโครงการสัมมนาวิชาการและศกึษาดงูาน
ประวัติศาสตรและประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

บานแหลมแทน  เมือง
เมืองพัทยา และ
สนามบินสุวรรณภูม ิ

เงินบํารุงการศึกษา 
ครั้งที่ 1 คณะมนุษยฯ 
 

24-25 ก.พ. 
60 

อ.ดร.เชษฐา ทรัพยเย็น 
อ.ดร.วสันต ลิมปเฉลิม 
ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม 
อ.ศิริกุล บัวแกว 
อ.กุลจิรพัส บุษกลธนาวรัตน 
อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 

นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 105 คน ไป
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สิงหธน 
คนประชาธิปไตย ใสใจทองถิ่น ครั้งที่ 1”  

ศูนยการเรียนรูของ
ชุมชนและผูสูงอายุ 
บานจํารุง และ 
เคียงทะเลรีสอรท 
จังหวัดระยอง 

เงินบํารุงการศึกษา  
คณะมนุษยฯ 
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วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
กุมภาพันธ 2560 (ตอ)    

 อ.วัชรพล ยงวณิชย 
อ.พงษพัต วัฒนพงศศิร ิ
อ.สุรียพร สลับส ี
อ.ศราวิน ชินวงศ 
อ.ดร.ศุภกิจ ภกัดีแสน 
อ.ไอริน โรจนรักษ 
อ.พัชรินทร เอี่ยมสอาด 

   

24 ก.พ.-12 
ม.ีค. 60 

ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง 
ผศ.สุวรรณี เครือปาน 
อ.นิศากร เพ็ญสมบูรณ 
อ.บงกชรัตน ล้ําเลิศ 
อ.ยงยุทธ ดําศร ี
อ.ศรัณย สรรพศิริ 
อ.องอาจ มากสิน 
อ.ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ 
อ.ณัฐกาญ ธีรบวรกุล 
อ.ปณณธร สมสรวย 
อ.พัณณภัสสร  
  ทรัพยประเสริฐ 
อ.แสนชัย ลิขิตธีรวุฒ ิ
อ.อรนุช สมคะเน 
อ.วิเชียร เทียนแพรนิมิต 
อ.วรางคณา กรเลิศวานิช 
อ.พงศพินิจ พินิจดาํ 
อ.พศุตม กรรณรัตนสูตร 

โครงการนิทรรศการศิลปกรรม ราชภัฏ
ธนบุรี รวมใจนอมรําลึกในพระมหา
กรุณาธคิุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลเดช ในหัวขอ “ความภูมใิจ
ของแผนดิน” (Pride of Thailand) 

ศูนยการคาริเวอรซิตี ้
กรุงเทพฯ 

งบประมาณแผนดิน  
คณะมนุษยฯ 

25-26 ก.พ. 
60 

อ.ดร.เชษฐา ทรัพยเย็น โครงการสัมมนาเรื่อง “การรับฟงความ
คิดเห็นตอรางกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ”  

โรงแรมเดอะรีเจนท 
ชะอํา บีช รีสอรท 
จังหวัดเพชรบุร ี

ไมเบิกจาย  

     

มีนาคม 2560    

2-3 ม.ีค. 60 อ.พัณณภัสสร  
     ทรัพยประเสริฐ 

โครงการปฏิบัติการสรางงานศิลปะเพื่อ
ความรวมมือในอนาคต (The Future of 
Arts Collaboration) 

มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑติย 

ไมเบิกจาย  

2-4 ม.ีค. 60 อ.แสนชัย ลิขิตธีรวุฒ ิ การประชุมใหญ โครงการสงเสริมการวิจัย
ในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (The Fifth Higher 
Education Research Promotion 
Congres : HER: CONGRESS V)” 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
อุดรธาน ี

ไมเบิกจาย  

8-9 ม.ีค. 60 ผศ.ดร.พัฒนา ศรีสุรักษ 
ผศ.จิราภรณ มาตังคะ 
 

นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 17 คน ไป
จัดโครงการอบรม สัมมนาการจัดการนาํ
เที่ยวเปนภาษาอังกฤษ 

โรงแรมเดอะรีเจนท 
ชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี

โครงการจัดตั้ง
วิทยาลยันานาชาต ิ
 

13-14 มี.ค. 
60 

อ.ดร.ณัฏฐภรณ 
     เสารยะวิเศษ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ทักษะทางสารสนเทศศาสตร : การจัด
หมวดหมูหนังสือดวยระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน (L.C.) ใหกับบุคคลและเยาวชนที่
สนใจ จํานวน 60 คน (วันละ 30 คน) 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
บานสมเด็จเจาพระยา 

งบประมาณแผนดิน  
คณะมนุษยฯ 
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วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
มีนาคม 2560 (ตอ)    

13-17 มี.ค. 
60 

อ.พศุตม กรรณรัตนสูตร รวมแสดงผลงานในงานนิทรรศการ 
Crossing the Dateline 

หอศิลปวัฒนธรรมแหง
กรุงเทพมหานคร 

ไมเบิกจาย  

21 มี.ค. 60 อ.สุระพงษ สีหมอก 
อ.ดร.ศุภกิจ ภกัดีแสน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
มนุษยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบบัที่ 12 : บนพื้นฐานของ
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ” 
ใหกับเยาวชน จาํนวน 43 คน  

พิพิธภัณฑ
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว 
กรุงเทพฯ 

งบประมาณแผนดิน  
คณะมนุษยฯ 

22-24 มี.ค. 
60 

อ.ดร.ณัฏฐภรณ 
     เสารยะวิเศษ 

ประชุมวิชาการเร่ือง “หองสมุดดิจิทัลกบั
การกาวสูยุค Thailand 4.0” 

โรงแรมปริ้นพาเลซ 
กรุงเทพฯ 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

24 มี.ค. 60 อ.อุมาวรรณ รุยาพร 
อ.ดร.วงศกร เพิ่มผล 

งานสัมมนา “จากอดีตสูอนาคต : 
การศึกษาภาษาบาล-ีสันสกฤต และภารต
วิทยาในประเทศไทย”  

จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย  

24 มีค. 60 อ.วิฆนาย ดีสุวรรณ นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 18 คน ไป
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสราง
ความรูภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับชาว
ตางประเทศ (วรรณคดีไทยกับพุทธสถาน) 

วัดพระศรีรัตน- 
ศาสดาราม และ 
วัดพระเชตุพน- 
วิมลมังคลาราม 
กรุงเทพฯ 

เงินรับฝาก : เงิน
รายไดภารกจิ
มหาวิทยาลัยฯ 

24 มี.ค. 60 ผศ.ไพลิน เชิญเพชร โครงการประชุมอภิปรายการเรียนการสอน
ภาษาจีน : รูปแบบสากลและรูปแบบ
ทองถิ่น ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ป 
แหงการกอตั้งสถาบันขงจื่อแหงจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย  

26 มี.ค.-4 
เม.ย. 60 

อ.วรางคณา กรเลิศวานิช 
อ.พงศพินิจ พินิจดาํ 

โครงการพัฒนากลุมอาชพี (หนึ่งอาํเภอ 
หนึ่งอาชีพ) สาํหรับประชาชนอําเภอบาง
คลา ประจําปงบประมาณ 2560 หลักสตูร 
“การออกแบบลวดลายผาบาตกิ”  

ชุมชนตําบลเสม็ดใต  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ไมเบิกจาย  

28-30 มี.ค. 
60 

ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ปฏิรูประบบ
บริหารจัดการอุดมศึกษาอยางไร ... ให
แกปญหาธรรมาภิบาล” และประชุมสามัญ
ประจําป ทปสท. ครั้งที่ 1/2560 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
อุดรธานี จังหวัด
อุดรธาน ี

สภาคณาจารยและ
ขาราชการ 

31 มี.ค. 60 อ.ศราวิน ชินวงศ 
อ.ไอริน โรจนรักษ 

ประชุมวิชาการระดับชาต ิเนื่องในโอกาส
ครบรอบปที่ 51 แหงการสถาปนา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร 
กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย 

     

เมษายน 2560    

9 เม.ย. 60 อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 
อ.ดร.ศุภกิจ ภกัดีแสน 

นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 15 คน ไป
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษา
การขับเคลื่อนของชุมชนมอญในประเทศ
ไทยอยางยั่งยืน 

พุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 

เงินบํารุงการศึกษา  
คณะมนุษยฯ 

27 เม.ย. 60 อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 
อ.สุระพงษ สีหมอก 
อ.ดร.ศุภกิจ ภกัดีแสน 

การประชุมสัมมนาการสังคมสงเคราะห
แหงชาติ ครั้งที่ 22 ในหอขอเรื่อง  
“ไทยแลนด 4.0 ขับเคลื่อนสวัสดิการ
สังคมไทยกาวไกล”  

โรงแรมเซ็นทรา  
ศูนยราชการและ 
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร 
กรุงเทพฯ 

เงินบํารุงการศึกษา  
ครั้งที่ 1 คณะมนุษยฯ 
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วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
เมษายน 2560 (ตอ)    

28 เม.ย. 60 อ.อุมาวรรณ รุยาพร นํานักศึกษาจาก Hainan College of 
Foreign Studies จํานวน 26 คน ไปจดั
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสราง
ความรูภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับชาว
ตางประเทศ (วรรณคดีกับสังคมไทย) 

วัดเทพธิดาราม และ
นิทรรศนรัตนโกสินทร 
กรุงเทพฯ 

เงินรับฝาก : เงิน
รายไดภารกจิ
มหาวิทยาลัยฯ 

     

พฤษภาคม 2560    

2-4 พ.ค. 60 อ.ดร.ณัฏฐภรณ  
     เสารยะวิเศษ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร แผน
กลยุทธ และแผลปฏิบัติการ สํานกัวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

บานกรูด อาเคเดีย  
รีสอรท แอนดสปา 
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การพัฒนาบุคลากร  
(อบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงานตางประเทศ) 

 
 
วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
17-20 พ.ค. 

59 
ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 
ผศ.ไพลิน เชิญเพชร 

ลงนามความรวมมือในโครงการความ
รวมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาและหนวยงานใน
ตางประเทศ 

สาธารณรัฐประชาชน
จีน 

งานวิเทศสัมพันธ 

25-31 ส.ค. 
59 

อ.ชนิดา จันทรงาม 
อ.สุนันทา เกตุเหล็ก 

นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 10 คน ไป
จัดการแสดงในงาน “Aceh International 
Rapa’I Festival”  ตามหนังสือเชิญของ
รัฐบาลทองถิ่นแหงเกาะสุมาตรา 

ประเทศอินโดนีเซีย เงินบํารุงการ ศึกษา 
ครั้งที่ 1 คณะมนุษยฯ 

3 ม.ค.-10 
ก.พ. 60 

อ.ชมพูนุท ถาวรวงศ สอบผานการคัดเลือกชิงทุนการศึกษาและ
ฝกอบรมของศูนยภาษาซีมีโอเรลค 
ประจําป 2560 และเดินทางไปอบรม
หลักสูตร 211 : Advanced Specialist 
Certificate (II) in Language Skills and 
Pedagogy 

ประเทศสิงคโปร ไมเบิกจาย  

5-8 ม.ีค. 60 อ.นิศากร เพ็ญสมบูรณ 
อ.วิเชียร เทียนแพรนิมิต 

เขารวมแสดงผลงานศิลปะในงาน
นิทรรศการ “The 14th Great Oriental 
Art Exhibition” 

มหาวิทยาลัยตาลี ่
ประเทศสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน 

งบประมาณแผนดิน  
คณะมนุษยฯ 

2-7 เม.ย. 60 อ.สรณา อนุสรณทรางกูร รวมเดินทางไปศึกษาดูงานแทนอธกิารบดี 
ตามคําเชิญของบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่  

ประเทศอังกฤษ ไมเบิกจาย  
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การใหบริการวิชาการภายในประเทศและตางประเทศ 
 

วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
15 ม.ิย. 59 ผศ.ดร.รสริน  ดิษฐบรรจง กรรมการการตรวจประเมินคณุภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
สาขาวิชาภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครปฐม 

ไมเบิกคาใชจาย 

27 ม.ิย. 59 อ.ดร.วิชุดา พรายยงค วิทยากรการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 
ประจําปการศึกษา 2558 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พระนคร 

ไมเบิกจาย  

27 ม.ิย.-31 
ก.ค. 59 

ผศ.ดร.สุมิตรา ดานพาณิชย กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 
ประจําปการศึกษา 2558 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
เพชรบุร ี

ไมเบิกจาย  

5 ส.ค. 59 อ.ดร.วิชุดา พรายยงค วิทยากรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในหัวขอ ภาษาไทยในเสนทางสูอาชีพผู
ประกาศขาว  

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พระนคร 

ไมเบิกจาย  

8 ส.ค. 59 อ.ดร.วิชุดา พรายยงค กรรมการ การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 
สาขาวิชาภาษาไทย ประจาํป
การศึกษา 2558 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
บานสมเด็จเจาพระยา 

ไมเบิกจาย  

8-9 ส.ค. 59 ผศ.ดร.สุมิตรา ดานพาณิชย ประธานคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจาํปการศึกษา 2558 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สุราษฎรธาน ี

ไมเบิกจาย  

17 ส.ค.59 – 
9 ก.ย. 59 

ผศ.ดร.รสริน  ดิษฐบรรจง วิทยากรอบรมบรรยายหวัขอ การ
สนทนาภาษาไทยในชีวิตประจําวันและ
การออกเสียงในภาษาไทย ใหแก
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระยะสั้น รวมกับ มหาวิทยาลัยคุนหมิง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
ธนบุร ี

ไมเบิกจาย 

26 ส.ค. 59 ผศ.ดร.สุมิตรา ดานพาณิชย กรรมการ การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจําป
การศึกษา 2558 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
อุดรธาน ี

ไมเบิกจาย  

5-7 ก.ย. 59 ผศ.ดร.สุมิตรา ดานพาณิชย ประธานกรรมการ การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร สาขาวิชาภาษาญี่ปุน และ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจําป
การศึกษา 2558 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
ราชนครินทร 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ไมเบิกจาย  

14-16 ก.ย. 
59 

อ.นพรัตน ปญญาดิลกพงศ วิทยากรโครงการสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาทองเที่ยวและกีฬาเพื่อเขาสู
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(ASCO) 

จังหวัดสุโขทัย ไมเบิกจาย  

25 ก.ค.59 – 
13 ธ.ค. 59 

ผศ.ไพลิน  เชิญเพชร 
อ.วิฆนาย  ดีสวุรรณ 
อ.กฤติกา  ชูผล 
อ.วาริด  เจริญราษฎร 
อ.อามีนะฮ  เบ็ญสะอาด 

วิทยากรอบรมภาษาและวัฒนธรรม
ไทย ใหแก ผูเขาอบรมจาก Guangxi 
Agricultural Vocational College 
และ Hainan College of Foreign 
Studies สาธารณรัฐประชาชนจีน 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
ธนบุร ี

ไมเบิกคาใชจาย 

8 , 15 พ.ย. 
59 

อ.ดร.วิชุดา พรายยงค วิทยากรดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาพิธกีรและผูประกาศขาว รหสั
วิชา 2106238 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
บานสมเด็จเจาพระยา 

ไมเบิกจาย  

18 พ.ย. 59 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง วิทยากรบรรยายเรื่อง “การเขยีนในสื่อ
ออนไลน”  

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
จันทรเกษม 

ไมเบิกจาย  

28 พ.ย. 59 อ.ดร.วิชุดา พรายยงค วิทยากรโครงการอบรมวิชาการสําหรับ มหาวิทยาลัยราชภฏั ไมเบิกจาย  
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วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
นักศึกษา : ถายทอดความรูจากมอือาชพี
สูหองเรียน วิชาการพูดทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  

นครสวรรค 

14-15 ธค. 59 อ.ดร.วิชุดา พรายยงค กรรมการตัดสินการประกวดสวดโอเอ
วิหารราย ในโครงการครูไทย รักษภาษา 
ครั้งที่ 8 “เทิดองคกษัตรา เทิดภาษาแหง
แผนดิน” 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สวนสุนันทา 

ไมเบิกจาย  

16-18 ธ.ค. 
59 

อ.สุนันทา เกตุเหลก็ 
อ.ณัฐพร เพ็ชรเรือง 

กรรมการตัดสินการแขงขัน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ป
การศึกษา 2559 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี จังหวัดจันทบุร ี

ไมเบิกจาย  
 

8 ก.พ. 60 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 
อ.วิฆนาย ดีสุวรรณ 

วิทยากรกิจกรรมโครงการตามรอย
พระราชดําริ โครงการ “รูรักษ
ภาษาไทย” 

มหาวิทยาลัยนอรท 
กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
จังหวัดปทุมธาน ี

ไมเบิกจาย  

12 ก.พ.-6 
ม.ีค. 60 

อ.กัลยรัตน กลิ่นสวุรรณ วิทยากรแกนนาํในการตรวจขอสอบ O-
NET วิชาภาษาไทยรูปแบบอัตนัย  

ศูนยตรวจมหาวิทยาลัย
ศิลปากร กรุงเทพฯ 

ไมเบิกจาย  

16 ก.พ. 60  อ.ดร.วิชุดา พรายยงค บรรยายใหความรูแกนกัศึกษาเรื่อง 
ทักษะการใชภาษาไทยในการประกอบ
อาชีพ 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สวนสุนันทา 

ไมเบิกจาย  

22 ก.พ. 60  ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม ผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษบทความทาง
วิชาการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ จังหวัด 
ปทุมธาน ี

ไมเบิกจาย  

15 มี.ค. 60 ผศ.ดร.รสริน  ดิษฐบรรจง ผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย
วิทยานพินธปริญญาเอก หลักสูตร  
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและ
การสอน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไมเบิกคาใชจาย 

28 มี.ค. 60 อ.ศรัณย สรรพศิริ วิทยากรบรรยายในหัวขอเรื่อง การ
ออกแบบโปสเตอรในงานภาพยนตร 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
วิทยาเขตรังสิต จังหวัด
ปทุมธาน ี

ไมเบิกจาย  
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การใหบริการวิชาการภายในประเทศและตางประเทศ 
 
วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
23-26 ก.ค. 

58 
อ.สาธิต เรืองสินทรัพย รวมเปนอนุกรรมการออกขอสอบ 

หลักสูตรการรับสมัครและคัดเลือก
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนผูมีวุฒิ
ปริญญาโททางการบริหาร การ
ปกครอง รัฐประศาสนศาสตร 
กฎหมาย และทางสังคมศาสตร เขารับ
การฝกอบรมเพื่อแตงตั้งเปนขาราชการ
ตํารวจชั้นสัญญาบัตร ดํารงตําแหนง 
รองสารวัตร ทําหนาทีอ่าจารยในสังกัด
ตางๆ จํานวน 30 อัตรา 

โรงแรมเบสทเวสเทิรน 
พลัส แกรนดฮาเวิรด 
กทม. 

ไมเบิกจาย  

3 ส.ค. 58 อ.ดร.วิชุดา พรายยงค วิทยากรในการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ป
การศึกษา 2557 หลักสูตรภาษาจีน
ธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั 
พระนคร  

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พระนคร กทม. 

ไมเบิกจาย 

22-23 ส.ค. 
58 

อ.ดร.เชษฐา ทรัพยเย็น วิทยากรฝกอบรมในโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการดานการบริหารงาน
พัฒนาสังคม 

โรงแรมเมธาวลัย จังหวัด
เพชรบุร ี

ไมเบิกจาย 

8-9 ก.ย. 58 ผศ.ดร.สุมิตรา ดานพาณิชย ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
- หลักสูตรสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ 
(ปริญญาโท) 
- หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(ปริญญาตร)ี 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สุราษฎรธาน ี 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

ไมเบิกจาย 

28 ม.ค. 59 อ.ดร.วิชุดา พรายยงค วิทยากรโครงการ “พัฒนาหลักสูตร 
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2559 ระยะที่ 1” 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
บานสมเด็จเจาพระยา 
กทม. 

ไมเบิกจาย  

18-21 ก.พ. 
59 

อ.สาธิต เรืองสินทรัพย รวมเปนอนุกรรมการออกขอสอบ และ
เฉลยขอสอบหลักสูตรการคัดเลือก
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนเขารับ
การฝกอบรม เพื่อแตงตั้งเปน
ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
จํานวน 500 อัตรา 

โรงแรมแกรนดฮาเวิรด 
กทม. 

ไมเบิกจาย  

9 ม.ีค. 59 อ.สรณา อนุสรณทรางกูร วิทยากรวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
นครปฐม จังหวัด
นครปฐม 

ไมเบิกจาย 

29 มี.ค. 59 
และ 5 เม.ย. 

59 

อ.ดร.วิชุดา พรายยงค วิทยากรโครงการปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนใหทันสมัยและเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พระนคร กทม. 

ไมเบิกจาย  

25–27 เม.ย. 
59 

อ.ดร.เชษฐา  ทรัพยเย็น วิทยากรรวมประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการจัดทํารางยุทธศาสตรกอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจกัรและศูนยอาํนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

โรงแรมธาราแกรนต 
อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธาน ี

ไมเบิกคาใชจาย 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ผลการดําเนินงานจําแนกตามโครงการ 

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2559  – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 
 

ที ่ วันที่ขออนมุัต ิ โครงการ ผูขออนุมัต ิ งบประมาณ 

1 2 พ.ค. 2559 เขารวมประชุมวิชาการระดับชาต ิ อ.อามีนะฮ เบ็ญสะอาด   3,600.00  

2 3 พ.ค. 2559 เขารวมโครงการอบรมความรูเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตร ี อ.สุนันทา เกตุเหล็ก   2,700.00  
3 13 พ.ค. 2559 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา อ.วีณา ตังละแม 147,058.00  
4 19 พ.ค. 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมการจดัทํารายงานการประเมิน

ตนเอง ครั้งที่ 16 
อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 239,081.00  

5 24 พ.ค. 2559 จัดแสดงนิทรรศการโครงการพิเศษ Veteran-ผานศึก อ.ศรัณย สรรพศิร ิ  32,903.00  
6 26 พ.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางเสรมิประสบการณวิชาชีพเขาสู

ตลาดแรงงาน 
อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร  26,845.00  

7 27 พ.ค. 2559 เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ ความรูทั่วไป และการ
ขอรับความคุมครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 

อ.ณัฐกาญ ธีรบวรกุล      900.00  

8 13 มิ.ย. 2559 เสรมิความสามารถทางภาษาและวรรณคดีไทย อ.ดร.วิชุดา พรายยงค  46,000.00  
9 13 มิ.ย. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรยีมความพรอมและเสริมศักยภาพ

ทางการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมหาวิทยาลัย 
อ.อามีนะฮ เบ็ญสะอาด  22,214.00  

10 15 มิ.ย. 2559 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป 2558 อ.สรณา อนุสรณทรางกูร  23,280.00  
11 15 มิ.ย. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบเสยีงภาษาจีน อ.อามีนะฮ เบ็ญสะอาด  10,250.00  
12 21 มิ.ย. 2559 เขารวมเครือขายมหกรรมศิลปะ ดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 5 อ.ชนิดา จันทรงาม  18,000.00  
13 21 มิ.ย. 2559 บันทึกความรวมมือทางวิชาการระหวางสาขาวิชาภาษาไทย อ.ดร.วิชุดา พรายยงค  17,000.00  
14 21 มิ.ย. 2559 โครงการสัมมนาความรูทางภาษาไทย อ.ดร.วิชุดา พรายยงค  18,600.00  
15 21 มิ.ย. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะการถักเชือกจีน อ.ชาดา บุนนาค  28,600.00  
16 27 มิ.ย. 2559 เสรมิสรางคุณลักษณะนักศึกษารัฐประศาสนศาสตรเพื่อการ

เรียนในระดับมหาวิทยาลยั 
อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร  73,550.00  

17 6 ก.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
จัดทําการประกันคณุภาพ ปการศกึษา 2559 (SAR17) 

อ.ดร.เชษฐา ทรัพยเย็น  21,600.00  

18 6 ก.ค. 2559 เสรมิทักษะทางภาษาไทย เทิดพระเกียรติวันภาษาไทย
แหงชาติ  ประจําปพุทธศักราช 2559 

อ.ดร.วชิุดา พรายยงค  66,880.00  

19 6 ก.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต รุนที่ 13 อ.ดร.วงศกร เพิ่มผล  41,250.00  
20 12 ก.ค. 2559 โครงการเชญิวิทยากรบรรยายพิเศษ อ.สุนันทา เกตุเหล็ก   9,600.00  
21 15 ก.ค. 2559 สัมมนาบทบาทของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตรกับการ

รณรงคออกเสียงประชามต ิ
อ.วัชรพล ยงวณิชย  47,350.00  

22 26 ก.ค. 2559 เชิญวิทยากรมาใหการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนักศึกษาในช้ัน
เรียน 

ผศ. ดร.ณัฐชยา อุนสกลุ   1,800.00  

23 28 ก.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางทักษะสุขภาวะและการปฐม
พยาบาล 

อ.กุลจิรพสั บุษกลธนาว
รัตน 

 58,800.00  

24 29 ก.ค. 2559 คายศิลปะตานยาเสพติดสําหรับเยาวชน ผศ.ร.ทองเจือ เขียดทอง  15,000.00  
25 3 ส.ค. 2559 English Camp อ.เพ็ญพิสุทธิ ์ศิร ิ 247,125.00  
26 8 ส.ค. 2559 โครงการเชญิวิทยากรบรรยายพิเศษ อ.ชนิดา จันทรงาม  12,000.00  

27 9 ส.ค.2559 โครงการเชญิวิทยากรบรรยายพิเศษ อ.สุนันทา เกตุเหล็ก  12,000.00  
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ที ่ วันที่ขออนมุัต ิ โครงการ ผูขออนุมัต ิ งบประมาณ 

28 10 ส.ค.2559 โครงการเชญิวิทยากรบรรยายพิเศษ อ.ชนิดา จันทรงาม    9,600.00  

29 17 ส.ค. 2559 โครงการเชญิวิทยากรบรรยายพิเศษ อ.ณัฐพร เพ็ชรเรือง    5,400.00  

30 15 ส.ค. 2559 อบรมการเขียนงานวิจัยทางดานนาฏศิลป อ.ชนิดา จันทรงาม  16,100.00  
31 15 ส.ค. 2559 อบรมสรางเสริมคณุธรรม จริยธรรมนักศึกษา อ.ชนิดา จันทรงาม  16,100.00  
32 15 ส.ค. 2559 คายพัฒนาความคิดสรางสรรค Creative Camp 19 อ.ไชยสิทธ์ิ ชาญอาวุธ 115,050.00  
33 16 ส.ค. 2559 เขารวมงานเผยแพรศลิปวัฒนธรรมนาฏศลิปสมัพันธ อ.ชนิดา จันทรงาม  28,400.00  

34 31 ส.ค. 2559 บรรยายและฝกปฏบิัติจากประสบการณจริง ผศ.ดร.พัฒนา ศรสีุรักษ    3,600.00  
35 1 ก.ย. 2559 วิจัยติดตามผลบณัฑิตระดับปรญิญาตร ีคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 
อ.สรณา อนุสรณทรางกูร  50,000.00  

36 7 ต.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรยีมฝกประสบการณวิชาชีพ
ภาษาจีน 

อ.อามีนะฮ เบ็ญสะอาด  17,000.00  

37 12 ต.ค. 2559 อบรมธรรมศึกษาสรางคนดสีูสังคม อ.ดร.วงศกร เพิ่มผล    4,500.00  
38 26 ต.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางเสริมประสบการณวิชาชีพเขา

สูตลาดแรงงาน” 
อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร  34,650.00  

39 28 ต.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนพูกันจีนและคดัลายมือภาษาจีน
และการประกวดการเขยีนพูกันจนีและคัดลายมือภาษาจีน 

อ.อามีนะฮ เบ็ญสะอาด  46,850.00  

40 9 พ.ย. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารยดาน
ผลงานวิชาการ 

อ.ปณณธร สมสรวย  24,150.00  

41 9 พ.ย. 2559 นิทรรศการศิลปกรรม ราชภัฏธนบุรีรวมใจนอมรําลึกในพระ
มหากรณุาธิคณุพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล
เดช 

อ.อรนุช สมคะเน 157,000.00  

42 9 พ.ย. 2559 อบรมศิลปะใหเด็กผูตดิเชื้อ HIV อ.อรนุช สมคะเน  39,340.00  
43 11 พ.ย. 2559 แสดงการถวายความอาลยัพอของแผนดิน อ.สรณา อนุสรณทรางกูร   2,200.00  
44 22 พ.ย. 2559 อบรมและสัมมนาความรู เรื่อง การศึกษาวิชานิติศาสตรให

ประสบผลสําเร็จและการเปนท่ียอมรับ 
อ.อรรถชัย วงศอุดมมงคล  19,850.00  

45 22 พ.ย. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่องแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ทิศทางบน
ตลาดออนไลน  

อ.วิเชียร เทียนแพรนิมติร   2,400.00  

46 25พ.ย. 2559 เขารวมประชุมวิชาการเครือขายราชภัฏรัฐศาสตรและ       
รัฐประศาสนศาสตร ครั้งที่ 4 

อ.ดร.เชษฐา ทรัพยเย็น    2,900.00  

47 8 ธ.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการแตงหนา-แตงกายสําหรับการแสดง โขน
พระราชทาน 

อ.ชนิดา จันทรงาม  28,700.00  

48 8 ธ.ค. 2559 อบรม สัมมนา การใชภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ผศ.ดร.พัฒนา ศรสีุรักษ    3,600.00  

49 8 ธ.ค. 2559 อบรมการอานทํานองเสนาะ อ.ดร.วิชุดา พรายยงค  49,900.00  
50 8 ธ.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูและวัฒนธรรม

ภาษาอังกฤษ (เทศกาลครสิตมาส) 
อ.ชมพูนุท ถาวรวงศ  22,500.00  

51 15 ธ.ค. 2559 อบรมการวิจยั หลักสูตรที่ 3 วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตรแบบ
ผสม 

อ.ไชยสิทธ์ิ ชาญอาวุธ    3,900.00  

52 19 ธ.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาชุมชนตนแบบ ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อ.สุระพงษ สีหมอก  53,425.00  

53 19 ธ.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต (รุนที่ 14) อ.ดร.วงศกร เพิ่มผล  48,000.00  
54 19 ธ.ค. 2559 อบรมสมัมนาการเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ ผศ.ดร.พัฒนา ศรสีุรักษ  46,500.00  
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ที ่ วันที่ขออนมุัต ิ โครงการ ผูขออนุมัต ิ งบประมาณ 

55 19 ธ.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติทางดานนาฏยศลิป เรื่อง กระบวนการนาฏย
ประดิษฐ 

อ.สุนันทา เกตุเหล็ก  18,450.00  

56 19 ธ.ค. 2559 อบรมการเขียนงานวิจัยทางดานนาฏศิลป อ.ณัฐพร เพ็ชรเรือง  22,100.00  
57 25 ธ.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สติ : ภมูิคุมกันชีวิตในยุค       

โลกาภิวตัน 
ผศ.ดร.ณัฐชยา อุนสกุล  11,300.00  

58 25 ธ.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง print on demand ทางเลือกงาน
สิ่งพิมพ และขั้นตอน input-output ระบบ  print o 

อ.วิเชียร เทียนแพรนิมติร    2,400.00  

59 25 ธ.ค. 2559 ประกวดการอานทํานองเสนาะ อ.ดร.วิชุดา พรายยงค  73,200.00  
60 29 ธ.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามรอยเทาพอเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนบน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครัง้ท่ี 2 
อ.สรณา อนุสรณทรางกูร  67,325.00  

61 4 ม.ค. 2560 จัดทําวารสารวิจัยคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร อ.ดร.วิชุดา พรายยงค  99,510.00  
62 9 ม.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The Way of Cartoonist อ.ไชยสิทธ์ิ ชาญอาวุธ    2,400.00  

63 9 ม.ค. 2560 สัมมนา ปกครองรัฐกับการบริหารราษฎร ตามแนวทางองค
ภูมิพล 

อ.วัชรพล ยงวณิชย  50,300.00  

64 9 ม.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ เยาวชนอาสาสรางงานเพื่อพอหลวง อ.สรณา อนุสรณทรางกูร  88,400.00  
65 12 ม.ค. 2560 แขงขันสะกดคําภาษาอังกฤษระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย อ.เพ็ญพิสุทธิ ์ศิร ิ  14,500.00  
66 17 ม.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริการสาธารณะแนวใหมกับการ

บริหารราชการไทยในยุคดิจติอล 
อ.พงษพัต วัฒนพงศศิร ิ  16,500.00  

67 17 ม.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ เศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนลด
ความเหลื่อมล้ําสรางความเปนธรรมในสังคม 

อ.สรณา อนุสรณทรางกูร  76,800.00  

68 17 ม.ค. 2560 เขารวมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาต ิเครือขายนิสติ 
นักศึกษา คณาจารยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 106,000.00  

69 19 ม.ค. 2560 เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ อ.สรณา อนุสรณทรางกูร    2,700.00  
70 23 ม.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรูในชุมชนฝงธนบุรีและ

สมุทรปราการ 
อ.ดร.ณัฏฐภรณ เสารยะ
วิเศษ 

 30,000.00  

71 23 ม.ค. 2560 เขารวมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง อุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อน 
Thailand 4.0 กับการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง    8,486.00  

72 30 ม.ค. 2560 สัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานประวัติศาสตรและประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 

อ.ศิริกุล บัวแกว  35,175.00  

73 31 ม.ค. 2560 อบรมและสัมมนาความรู เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
กฎหมายจราจรและวินัยจราจร 

อ.ยุทธศักดิ์ ดีอราม    1,800.00  

74 2 ก.พ. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ สิงหธน คนประชาธิปไตย ใสใจทองถิ่น 
ครั้งที่ 1 

อ.ดร.วสันต ลิมปเฉลมิ 232,850.00  

75 6 ก.พ. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและทักษะ
การใชภาษาไทย "การเขียนบทความและสิ่งพิมพในวารสาร" 

อ.ดร.วิชุดา พรายยงค   12,600.00  

76 7 ก.พ. 2560 เขารวมนิทรรศการ “The 14th Great Art Exhibition” อ.วิเชียร เทียนแพรนิมติร       240.00  
77 8 ก.พ. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริการวชิาการทางสารสนเทศ

ศาสตรแกชุมชน : การประยุกตใช Google Apps เพื่อ
สนับสนุนการเรยีนการสอน 

อ.ดร.ณัฏฐภรณ เสารยะ
วิเศษ 

  30,000.00  

78 8 ก.พ. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและทักษะ
ในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม 

อ.ดร.วิชุดา พรายยงค   39,100.00  

79 9 ก.พ. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการรําเดี่ยวมาตรฐานทางดานนาฏศลิปไทย อ.อัมพร ใจเด็จ 23,200.00  
80 20 ก.พ. 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิชาชีพสมัยใหมเพื่อการ อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 60,950.00  
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ที ่ วันที่ขออนมุัต ิ โครงการ ผูขออนุมัต ิ งบประมาณ 

ประเมินผลงานการฝกงาน และแนวทางการประสบ
ความสําเร็จ 

81 20 ก.พ. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรซิ่นในงานออกแบบ อ.นิศากร เพ็ญสมบูรณ   3,800.00  
82 20 ก.พ. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการความกาวหนาในวิชาชีพภาษาจีน อ.อามีนะฮ เบ็ญสะอาด 15,500.00  
83 21 ก.พ. 2560 เชิญวิทยากรเพื่อพัฒนาคณุภาพบณัฑิต อ.ศรัณย สรรพศิร ิ   2,400.00  

84 28 ก.พ. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนามนุษยตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

อ.ดร.ศุภกจิ ภักดีแสน 11,700.00  

85 1 มี.ค. 2560 เขารวมการประชุมสัมมนาการสังคมสงเคราะหแหงชาต ิครั้ง
ที่ 22 

อ.สรณา อนุสรณทรางกูร     300.00  

86 3 มี.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะทางสารสนเทศศาสตร 
: การจัดหมวดหมูหนังสือดวยระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

อ.ดร.ณัฏฐภรณ เสารยะ
วเิศษ 

25,000.00  

87 14 มี.ค. 2560 จัดทําเว็บไซตหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการ
จัดการชุมชน 

อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 20,000.00  

88 14 มี.ค. 2560 ผลิตสื่อเผยแพรและประชาสมัพันธหลักสตูร อ.สรณา อนุสรณทรางกูร   9,000.00  
89 17 มี.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางสรรคผลงานทางดานนาฏศิลป อ.ณัฐพร เพ็ชรเรือง 21,000.00  
90 23 มี.ค. 2560 เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทักษะ 7C ของครู 4.0 สราง

เด็กศตวรรษท่ี 21 
อ.วารีพร ศักดิ์สมบูรณ     800.00  

91 2 เม.ย. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรกระบวนการกับการทํางานเปน
ทีม 

อ.สุระพงษ สีหมอก 10,775.00  

92 3 เม.ย. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาการขับเคลื่อนของชุมชนมอญ
ในประเทศไทย อยางยั่งยืน 

อ.ดร.ศุภกจิ ภักดีแสน   2,125.00  

93 3 เม.ย. 2560 อภิปรายเรื่อง “วัฒนธรรมสงกรานตปใหมไทย มรธ. ในอดีต” อ.ศรัณย สรรพศิร ิ 10,800.00  
94 12 เม.ย. 2560 การเตรียมความพรอมคณุธรรมและจริยธรรมของนัก

กฎหมายชั้นปที ่4 กอนเขาสูกระบวนการยุติธรรม 
อ.ธนารัตน อนุวัฒนปรีชา   4,475.00  

95 23 เม.ย. 2560 เขารวมโครงการอบรมครเูครือขายนาฏศิลปและดนตร ี อ.สุนันทา เกตุเหล็ก   6,000.00  
96 21 เม.ย. 2560 English for Office Workers  ผศ.ดร.ธญวรรณ  กาคํา   7,000.00  
97 28 เม.ย. 2560 วิจัยติดตามผลบณัฑิตระดับปรญิญาตร ีคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร  
นางจิตติมา  อารยะมั่นคง 50,000.00 

รวม 3,422,562.00 

แผนภูมิแสดงผลการดําเนินงานจําแนกตามโครงการ

ผลิตบัณฑิต

66%

บริการวิชาการ

11%

ทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม
16%

การวิจัย

7%

 


