
 

 

 

 
 

ขอมูลทั่วไป 

 

 

 



 

 
รายงานประจําป  2560  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร หนา 1 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี

 
ประวัติคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดกอตั้งขึ้นเมื่อ
วันพฤหัสบดทีี่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 ตรงกับวัน ขึ้น 3 ค่ําเดือน 8 ปชวด ในสมัยรัฐบาล จอมพล ป.พิบูลสงคราม  ซึ่งมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ คือ พลเอกหลวงพรหมโยธี (มังกร  พรหมโยธี) เปนผูลงนาม มีความวา 
“กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นสมควรสงเสริมการอาชีวศึกษาใหเปนปกแผนยิ่งขึ้น จึงใหตั้งโรงเรียนฝกหัดครู
อาชีวศึกษาในจังหวัดพระนคร ตั้งแตปการศึกษา 2491 เปนตนไป” และออกคําสั่งลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 
แตงตั้งให อาจารยกุล  มฤคทัต เปนผูรักษาการในตําแหนงอาจารยใหญโรงเรียนฝกหัดครูอาชีวศึกษา 
 ในขณะน้ัน โรงเรียนยังไมมีสถานที่เปนของตนเอง จึงใหนักเรียนสวนหนึ่งเรียนที่โรงเรียนชางกอสรางอุเทนถวาย 
สวนท่ีเหลือนําไปฝากเรียนที่โรงเรียนการชางสตรีพระนครใต และโรงเรียนเสาวภา จนกระทั่ง พ.ศ.2495 กรมอาชีวศึกษา 
ดําเนินการซื้อที่ดินและส่ิงกอสราง 2 แหง คือ วังรพีพัฒน ของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ที่ตําบลเทเวศร ถนนสามเสน พระนคร เพื่อสรางเปนโรงเรียนฝกหัดครูอาชีวศึกษา (ชาย-ฝงพระนคร) 
ปจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และบานเจาพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร) เสนาบดี
กระทรวงเกษตราธิการ ที่ตําบลวัดกัลยาณ ถนนอิสรภาพ ธนบุร ีเพื่อสรางเปนโรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา (หญิง-ฝง
ธนบุรี) ปจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีพื้นที่จํานวน 5 ไร 3 งาน 58 ตารางวา  หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยไดมี
พัฒนาการมาตามลําดับ คือ พ.ศ.2495 เปน โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา พ.ศ.2504 เปน โรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี 
พ.ศ.2513 เปน วิทยาลัยครูธนบุรี พ.ศ.2535 เปน สถาบันราชภัฏธนบุรี และ พ.ศ.2547 เปน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
จนถึงปจจุบัน โดยมีการบริหารวิชาการแบงออกเปนคณะ 
 ในป พ.ศ.2519 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีไดจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร  ในปน้ันจึงมีหมวด
วิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตอมา พ.ศ.2527 ไดมีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับท่ี 2 สามารถเปดสอนได 3 
สาขาวิชา  เปนผลใหเปลี่ยนจากหมวดวิชาเปนคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และไดจัดการศึกษาสาขาศิลป
ศาสตร โดยมีหัวหนาคณะวิชาเปนผูบริหารและแบงการบริหารวิชาการเปนภาควิชา 
 ตอมาเม่ือวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2538 มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยครูธนบุรี 
เปนสถาบันราชภัฏธนบุรี และเปล่ียนชื่อคณะวิชาเปนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีฐานะเทียบเทากอง และให
ผูบริหารดํารงตําแหนงคณบดี จัดการบริหารวิชาการเปนภาควิชาเชนเดิม และในป พ.ศ. 2542 สถาบันไดปรับการบริหาร
วิชาการในคณะ เปลี่ยนจากภาควิชาเปนโปรแกรมวิชา และไดเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยเริ่มจากหลักสูตรไทยศึกษา
และสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา ตอมาไดมีโปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ซึ่งมี
ผลบังคับใชเม่ือวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 ทําใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนหน่ึงในสี่คณะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร และจัดการเรียนการสอนหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไป รวมกับคณะครุศาสตร 
 ปจจุบันคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีภารกิจหลัก คือ ทํา
หนาที่สรางและถายทอดองคความรูเพื่อพัฒนาทองถิ่น ในปการศึกษา 2560 มีสาขาวิชาที่เปดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตร ีจํานวน 12 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท จํานวน 1 สาขาวิชา และรับผิดชอบการสอนรายวิชาการศึกษา
ท่ัวไปใหกับนักศึกษาทุกคณะ 
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ที่ตั้งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 ท่ีตั้งปจจุบัน :   อาคารเฉลิมพระเกียรติ  อาคาร 2  ชั้น 14  มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี
 โทรศัพท :   0-2890-1801  ตอ  2141 - 2142 
 โทรสาร  :   0-2890-2294 
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เว็บไซตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

http://human.dru.ac.th/ 
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ตราสัญลักษณคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 
 

สัญลักษณ คือ สิ่งท่ีแสดงถึงบุคลกิภาพของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ครบถวนดวยความหมายของลักษณะอักษรที่เรียบงายและมีความทันสมัย 

แตคงไวซึ่งเอกลักษณความเปนไทยที่แสดงถึงการพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
หัวของตัวอักษรมีเอกลักษณความเปนไทย และเปนเสมือนลูกศรท่ีชี้ไปขางหนา 

แสดงถึงการพัฒนาตนเองอยางมีประสิทธิภาพและไมมีที่สิ้นสุด 
การผสมผสานระหวางตัวอักษร 2 ตัว คือ 

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

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

 
สีประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 
สีประจาํคณะ คือ สีแสดหรือสีสม เปนสีครุยวิทยฐานะของสาขาวิชาศิลปศาสตรมาแตเดิม 

ปจจุบันมีประกาศในพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตาํแหนง 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ในมาตรา 7 ไดกําหนดสีประจําสาขาวิชา ดังนี ้
(3) สาขาวิชานิติศาสตร สีขาว (5) สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร สีเขียวเขม  

(6) สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป สีแดงเลือดนก (9) สาขาวิชาศิลปศาสตร สีแสด 
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ปรัชญาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
"คนพัฒนา สังคมพัฒนา ดวยภูมิปญญาและคุณธรรม" 

 
วิสัยทัศนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

เปนคณะท่ีมีศักยภาพ พรอมในการพัฒนาคน พัฒนาสังคม 
ดวยภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล  

มุงมั่นผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ คุณธรรม และมีจริยธรรมในวิชาชีพ 
 

พันธกิจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

มุงผลิตบัณฑิตใหใฝรู มีคุณธรรม สามารถประกอบวิชาชพี  
เปนพลเมืองดี สรางทักษะชีวติในการแกปญหาและมีสวนรวมพัฒนาสังคม  

สรางสรรคงานวิจัย เสริมสรางความสามารถทางภาษา  
ใหบริการวิชาการตามความตองการของทองถิ่น อนุรักษ ทํานุบาํรุง  

และพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
 

 
 

อัตลักษณของนักศึกษา 
 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต 
2. มีทักษะวิชาชีพ ทักษะคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

การบริหาร 
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ทําเนียบคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
พ.ศ.2519 – ปจจุบัน 

 

     รายชื่อ                   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 โชติกเสถยีร พ.ศ. 2532 (หัวหนาคณะวิชา) 
5. ผูชวยศาสตราจารยจันทรศร ี นิตยฤกษ พ.ศ. 2532-2535 (หัวหนาคณะวิชา) 
6. อาจารยประทักษ เจียระบรรยง พ.ศ. 2535-2538 (หัวหนาคณะวิชา) 
7. ผูชวยศาสตราจารยอัจจิมา สวัสดิชีวิน พ.ศ. 2538-2542 คณบดี 
8. ผูชวยศาสตราจารยดาราวด ี สุกมลสันต พ.ศ. 2542-2546 คณบดี 
9. อาจารยทองเจือ เขียดทอง พ.ศ. 2546-2548 คณบดี 
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีศิริ สรรพศิริ พ.ศ. 2548-2552 คณบดี 
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิตรา ดานพาณิชย พ.ศ. 2552-2556 คณบดี 
12. อาจารย ดร.เชษฐา  ทรัพยเย็น พ.ศ. 2556-2560 คณบดี 
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธญวรรณ  กาคํา พ.ศ. 2560-ปจจุบัน คณบดี 
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กรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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กรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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กรรมการบริหารวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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โครงสรางการบริหารงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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รองคณบดีฝายวชิาการ 

และประกันคุณภาพการศึกษา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รสริน   

ดิษฐบรรจง 

โครงสรางการบริหารงานภาควิชามนุษยศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร 
อาจารย ดร.วาริด  เจริญราษฎร 

ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(อาจารยชมพูนุท  ถาวรวงศ) 

ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
(อาจารยชาดา  บุนนาค) 

 

ประธานหลักสูตร ศป.บ. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป 
(อาจารยปณณธร  สมสรวย) 

 

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

ประธานหลักสูตร ศป.บ. สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป   
(อาจารยพัณณภัสสร  ทรัพยประเสริฐ) 

ประธานหลักสูตร ค.บ. สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง 
(อาจารยชนิดา  จันทรงาม) 

 

ประธานหลักสูตร ศป.บ. สาขาวิชาการสรางสรรค 
ศิลปะดิจิทัล (อาจารยวิเชียร  เทียนแพรนิมิตร) 

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

คณบด ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธญวรรณ  กาคํา 

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

รองคณบดี 
ฝายบริหารและพัฒนา 

อาจารยพิมพงา   
เพ็งนาเรนทร 

รองคณบด ี

ฝายกิจการนักศึกษา
และประชาสัมพันธ 
อาจารยศรัณย  สรรพศิริ 

รองคณบด ี

ฝายวจิัยและ 

บริการว ิชาการ 
อาจารย ดร.มลิวัลย  สุขประเสริฐ 

ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พฒันา  ศรีสุรักษ) 
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รองคณบดีฝายวชิาการ 

และประกันคุณภาพการศึกษา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รสริน   

ดิษฐบรรจง 

โครงสรางการบริหารงานภาควิชาสังคมศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการชมุชน 
(อาจารยสรณา อนุสรณทรางกูร) 

 

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

 

ประธานหลักสูตรนิติศาสตร 
(อาจารยอรรถชัย  วงศอุดมมงคล) 

 

ประธานหลักสูตร รป.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
(อาจารยศิริกุล  บัวแกว) 

 

คณบด ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธญวรรณ  กาคํา 

 

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

หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร 
อาจารยยุทธศักด์ิ  ดีอราม 

รองคณบดี 
ฝายบริหารและพัฒนา 

อาจารยพิมพงา   
เพ็งนาเรนทร 

รองคณบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา
และประชาสัมพันธ 
อาจารยศรัณย  สรรพศิริ 

รองคณบด ี

ฝายวจิัยและ 

บริการว ิชาการ 
อาจารย ดร.มลิวัลย  สุขประเสริฐ 



 

 

 

 
 

บุคลากร 
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บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
 ปการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการหรืออาจารย จํานวน 82 คน 
จําแนกตามวุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 
 

ตําแหนงทางวิชาการ ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
อาจารย 3 59 8 70 
ผูชวยศาสตราจารย - 3 9 12 
รองศาสตราจารย - - - - 
ศาสตราจารย - - - - 

รวม 3 62 17 82 
  

* ขอมูล ณ 18 พฤษภาคม 2560 
 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการหรืออาจารย 
จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
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1.  ขาราชการ 
 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

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

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

(บรรณารักษศาสตร) 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2532  

   ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2525  
2. นายทองเจือ เขียดทอง ผูชวย ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2556 2566 
 (ดร.) ศาสตราจารย ค.ม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2535  
   ศษ.บ. (ศิลปกรรม 

-ออกแบบศิลปะ 
ประยุกต) (เกียรตินิยม) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 

2530  

3. นางธญวรรณ กาคํา (ดร.) ผูชวย Ph.D.  (Linguistics) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2555 2568 
  ศาสตราจารย Cert. (Advanced 

English) 
Auckland  University of 
Technology, NZ 

2546  

   ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2536  

   กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
เกียรตินิยม 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  
สงขลา 

2529  

4. น.ส.นิศากร  
เพ็ญสมบูรณ 

อาจารย ศป.ม. (ทัศนศิลป : 
ศิลปะสมัยใหม) 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

2549 2583 

   ศป.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2544  

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

2547 2562 

   ค.บ. (ศิลปศึกษา) วิทยาลัยครูสวนดุสิต 2524  
6. น.ส.ณัฏฐภรณ  

เสารยะวิเศษ  (ดร.) 
อาจารย ปร.ด.  

(สารสนเทศศึกษา) 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2552 2575 

   ศศ.ม.
(บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 2540  

   กศ.บ.(ประถมศึกษา) 
เกียรตินิยม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2537  

7. 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 
พัฒนบรหิารศาสตร 

2540  

   อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2527  
8. น.ส.มลิวัลย สุขประเสริฐ อาจารย Ph.D. (Linguistics) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2557 2562 
 (ดร.)  ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2546  
   ค.ม. (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2536  
   ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูเชียงใหม 2527  
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ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

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

9. นายยงยุทธ  ดําศร ี อาจารย ศษ.บ.  
(ศิลปะภาพพิมพ) 

วิทยาเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2534 2564 

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

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2546 2579 

   นบ.ท.  
(เนติบัณฑติไทย) 

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑติยสภา 

2541  

   น.บ. (นิตศิาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2540  
11. นายวสันต ลิมปเฉลิม อาจารย ปร.ด. (สหวทิยาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2552 2563 
 (ดร.)  ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2533  
   ร.บ. (การปกครอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2525  
12. น.ส.สุมิตรา  

ดานพาณิชย (ดร.) 
ผูชวย 

ศาสตราจารย 
ศษ.ด. (หลักสูตรและ
การสอน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2550 2562 

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

(ELICOS) 
University of Sydney 2532  

   ประกาศนียบัตร
มัคคุเทศก 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2533  

   ศศ.บ. (ภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
บางแสน 

2524  

13. น.ส.อรนุช รอยแกว ผูชวย 
ศาสตราจารย 

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

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

2541 
2532 

2569 

 

2.  อาจารยโครงการคลังสมองมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

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

1. น.ส.ไพลิน เชิญเพชร ผูชวย 
ศาสตราจารย 

ศศ.ม.  
(เอเชียตะวันออกเฉียงใต) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550 2555 

   ป.บัณฑติ (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยปกก่ิง 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.จันทมิา  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 
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3.  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

ชื่อ – สกุล วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันทีส่ําเร็จการศกึษา ป พ.ศ. ว ันที่บรรจ ุ
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) 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2550  

  ค.บ. (ภาษาไทย) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2545  
3. นายศิลปชัย  ลีลิตธรรม น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกริก 2550 26 พ.ย. 2550 
  นบ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง 

เนตบิัณฑติยสภา 
2531  

  น.บ. (นิตศิาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2529  
4. น.ส.ศิริกุล  บัวแกว รป.ด.  (การบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร กําลังศึกษา 17 มี.ค. 2551 

  รป.ม.  
(การเงินการคลัง) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 2543  

  ป.บัณฑติ 
(การวิจัยทางสังคม) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2552  

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

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2558 
2550 

2 เม.ย. 2551 

  ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545  

6. นายสรณา อนุสรณทรางกูร ปร.ด. (การศึกษาและ
การพัฒนาสังคม) 

มหาวิทยาลัยบูรพา กําลังศึกษา 9 มิ.ย. 2551 

  ศศ.ม. (พัฒนาชนบท
ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหดิล 2550  

  ศศ.ม. (ไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2549  
  ประกาศนียบัตร 

(วิชาชีพครู) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

2543  

  พธ.บ.  
(พระพุทธศาสนา) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

2544  

7. นางพมิพงา  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) 

มหาวิทยาลัยมหดิล กําลังศึกษา 3 พ.ย. 2551 

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

9. น.ส.นพรตัน ปญญาดิลกพงศ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ  
เปนภาษานานาชาต)ิ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550 3 พ.ย. 2551 

  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ)  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2548  
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ชื่อ – สกุล วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันทีส่ําเร็จการศกึษา ป พ.ศ. ว ันที่บรรจ ุ
10. น.ส.ชมพนูุท  ถาวรวงศ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ 

เพื่อการสื่อสาร) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 2546 3 พ.ย. 2551 

  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2541  
11. น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์  ศิร ิ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ 

เพื่ออาชีพ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2551 1 ธ.ค. 2551 

  ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 2549  
12. นายวีรชัย  อําพรไพบูลย อ.ด. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2560 1 ธ.ค. 2551 

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

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

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 

2549 1 เม.ย. 2552 

  ศษ.บ. (ศิลปะประยุกต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2539  
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 

(ดร.) 
รป.ด. (นโยบายสาธารณะ
และการจัดการภาครัฐ) 

มหาวิทยาลัยมหดิล 2560 1 เม.ย. 2552 

  รป.ม. (การบริหารจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  2550  
  B.A. (Political Sciences) University of Delhi, India 2543  

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

แหงเนตบิัณฑติยสภา 
2544  

  น.บ. (นิตศิาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2530  
18. นายไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ ศป.ด. (นฤมิตศิลป) 

ศป.ม. (นฤมิตศิลป) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กําลังศึกษา 
2551 

15 ต.ค. 2553 

  ศศ.บ. (นิเทศศิลป) สถาบันราชภัฏธนบุร ี 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. (นิตศิาสตร) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2542  
24. นายอรรถชัย วงศอุดมมงคล น.ม.  (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2548 1 พ.ค. 2555 
  น.บ. (นิตศิาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2541  
25. นายวัชรพล ยงวณิชย ร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กําลังศึกษา 1 พ.ค. 2555 
  รป.ม.  

(การจัดการภาครัฐและเอกชน) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 2554  

  ร.บ. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552  
      



 

 
Annual Report  2017  Faculty of Humanities and Social Sciences หนา 18 

ชื่อ – สกุล วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันทีส่ําเร็จการศกึษา ป พ.ศ. ว ันที่บรรจ ุ
26. 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  
27. นางธนารัตน  อนุวัฒนปรีชา น.ม. (นิตศิาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2551 1 ธ.ค. 2555 
  น.บ. (นิตศิาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2533  
28. นายศรัณย  สรรพศิริ M.A. (Visual 

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

  ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2532  
29. นายวาริด  เจริญราษฎร 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2560 
2553 

1 มี.ค. 2556 

  ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2551  
30. น.ส.กฤติกา  ชูผล อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555 1 มี.ค. 2556 
  ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552  
31. น.ส.นวพร  ธานีวัฒน 

(สมุทรปราการ) 
อ.ม.  (ภาษาไทยเพื่อ
การพัฒนาอาชีพ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2554 1 มี.ค. 2556 

  ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2551  
32. นางจันทนา  อินทฉิม 

(ผศ.ดร.) 
รป.ด.  
(การจัดการภาครัฐและเอกชน) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  2555 15 พ.ย. 2556 

 (สมุทรปราการ) รป.ม. (นโยบายสาธารณะ
และการบริหารบุคคล) 

มหาวิทยาลัยศรีปทมุ 2539  

  บช.บ. (บัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทมุ 2533  
33. นายวงศกร  เพิม่ผล  ศน.ด. (พุทธศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2555 ปรับเปน พม. 
 (ผศ.ดร.) M.A. (Buddhist Studies) University of Delhi , India 2540 1 พ.ย. 2556 
  Diploma (Journalism) Baradiya College, India 2541 บรรจุเดิม 
  พธ.บ. (ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
2538 1 พ.ย. 2543 

  ป.ธ.9 (บาลี) กรมการศาสนา 2535  
34. น.ส.ชนดิา จันทรงาม ศป.ด. (นาฏยศิลป) 

ศป.ม. (นาฏยศิลป) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กําลังศึกษา 
2555 

27 ม.ค. 2557 
บรรจุเดิม 

  ศป.บ. (นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545  (อตจ.) 
4 ม.ค. 2555 

35. น.ส.สุนนัทา เกตุเหล็ก ศป.ด. (นาฏยศิลป) 
ศป.ม. (นาฏยศิลปไทย) 
ศป.บ. (นาฏยศิลปไทย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กําลังศึกษา 
2556 
2553 

27 ม.ค. 2557 
 

36. 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 

37. 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 

38. น.ส.ณัฐพร เพ็ชรเรือง ศป.ด. (นาฏยศิลป) 
ศศ.ม. (นาฏยศิลปไทย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กําลังศึกษา 
2555 

18 เม.ย. 2559 

  ศป.บ.(ศิลปะการแสดง-
นาฏศิลปไทย) 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 2551  

39. น.ส.กัลยรัตน กล่ินสุวรรณ อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2557 18 เม.ย. 2559 
  ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2552  
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ชื่อ – สกุล วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันทีส่ําเร็จการศกึษา ป พ.ศ. ว ันที่บรรจ ุ
40. น.ส.อุมาวรรณ รุยาพร อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2551 18 เม.ย. 2559 
  ค.บ. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547  
41. น.ส.จิรดา เอ้ือศิริวัฒนชัย ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 2557 18 เม.ย. 2559 
  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2554  
42. น.ส.สุรียพร สลับสี ร.ม. (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยบูรพา 2557 18 เม.ย. 2559 
 (สมุทรปราการ) รป.บ. (รฐัประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2555  
43. น.ส.วิลดา ศรทีองกุล ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 2542 2 พ.ค. 2559 
 (สมุทรปราการ) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2538  
44. นายชัชนันท  ยาทิพย ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยมหดิล 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

2559 
2557 

17 ต.ค. 2559 

45. น.ส.หทัยชนก  อางหิรัญ ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหดิล 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

2559 
2557 

17 ต.ค. 2559 
(ออก 26 มี.ค. 61) 

46. นายพงษพตั  วัฒนพงศศริ ิ
(สมุทรปราการ) 
 

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 
บธ.ม. (การตลาด) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2556 
2552 
2550 

17 ต.ค. 2559 

47. นายศราวิน  ชิณวงศ 
(สมุทรปราการ) 

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 
รป.บ. (บรหิารรัฐกิจ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2559 
2555 

25 ต.ค. 2556 

48. น.ส.อมลณัฐ  สนั่นศิลป น.ม. (นิตศิาสตร) 
นบ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) 
 
น.บ. (นิตศิาสตร) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2559 
2558 

 
2555 

26 มิ.ย. 2560 

49. น.ส.กมลชนก  ธรรมมิกะ 
(สมุทรปราการ)   

ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2559 
2552 

26 มิ.ย. 2560 

50. น.ส.อนุสรา  ศรีวิระ 
(สมุทรปราการ) 

อ.ม. (ภาษาไทย) 
อ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2559 
2554 

26 มิ.ย. 2560 

51.  นายจักรพันธ  พรหมฉลวย 
(สมุทรปราการ) 

ร.ม. (การเมืองการปกครอง) 
ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2558 
2555 

26 มิ.ย. 2560 

 
4. อาจารยอัตราจาง 

 

ช่ือ – สกุล วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันที่บรรจ ุ
1. Mr.Wu  Zhi bin M.A. (วรรณคดีจีน) มหาวิทยาลัยเซนิเจิ้น 2543 1 มิ.ย. 2551 
  B.A. (Chinese Language 

and Literature Education) 
Teacher College of 
Shenzhen University 

2540  

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

Chongqing Education Institute 
วิทยาลัยฝกหัดครูเสฉวน 

2533 
2525 

1 ส.ค. 2550 

3.  นายวิเชียร เทียนแพรนมิิต ศป.ม. (ทัศนศิลป : 
ศิลปะสมัยใหม) 
กศ.บ. (ศิลปศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

2548 
 

2533 

15 ก.พ. 2559 

4. นายพงศพนิิจ พินิจดํา คอ.ม. (เทคโนโลยีการ
ออกแบบผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2558 15 ก.พ. 2559 

  ท.บ. (ออกแบบส่ิงทอ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2551  
5. น.ส.วรางคณา กรเลิศวานิช คอ.ม. (เทคโนโลยีการ

ออกแบบผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2557 15 ก.พ. 2559 

  ท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2553  
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ช่ือ – สกุล วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันที่บรรจ ุ
6. นางปรียามาลย  บุญมาก กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 

ค.บ. (นาฏศิลป) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

2539 
2524 

1 ก.ย. 2559 

7. น.ส.พฤกษา  ดอกกุหลาบ ศศ.ม. (เทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา) 
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2557 
 

2550 

1 ก.ย. 2559 

8. นางวารีพร  ศักดิ์สมบูรณ ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร) 
ค.บ. (สารสนเทศศาสตร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

2555 
2525 

7 ก.ย. 2559 

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

สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2556 
 

2553 

7 ก.ย. 2559 

10. นายอัมพร  ใจเดจ็ กศ.ม. (ศิลปะการแสดงศึกษา) 
ศศ.บ. (นาฏกรรมไทย) 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2559 
2555 

7 ก.ย. 2559 

11.  Mr.Manuele  Mambelli B.A. (internation 
relation) 

University of Bologna 2535 16 พ.ย. 2559 

12. นายนพพร  ระรินทร ศศ.ม. (การบริหารการ
พัฒนาสังคม) 
พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา) 

สถาบันพัฒนบัณฑติบรหิารศาสตร 
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

2558 
 

2553 

1 มิ.ย. 2560 

 
 5.  อาจารยโครงการจัดตั้งว ิทยาลัยนานาชาต ิ
 

ชื่อ – สกุล วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันทีส่ําเร็จการศกึษา ป พ.ศ. ว ันที่บรรจ ุ
1. นายสมเกียรติ 

เกียรติกําจายขจร 
M.A. (Teaching Chinese 
as a Second Language) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรม
บริการและการทองเที่ยว) 

National Taiwan Normal 
University 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

2555 
 

2549 

25 เม.ย. 2555 

2. Mr.Kenji  Ogawara M.A. (Teaching English 
as a Second Language) 
M.A. (Education) 
B.A. (English Education) 

City University of Hong Kong 
 
Troy State University 
University of the Ryukyus 

2554 
 

2546 
2530 

26 มิ.ย. 2560 

3. Mr.Tanner Edwin 
Perkins 

B.A. (English and 
History) 

University of Mary Hardin 
Baylor 

2553 1 ส.ค. 2560 

 
6.  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 

 

ชื่อ – สกุล ว ุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศกึษา ป พ.ศ. ว ันที่บรรจ ุ
1. นางจิตติมา  อารยะมั่นคง รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยสยาม 2552 1 ส.ค. 2554 
  ศศ.บ. (ภาษาไทย-การใชภาษา) สถาบันราชภัฏธนบุร ี 2542  
2. นายมานิตย  กุศลคุม รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บานสมเด็จเจาพระยา 
2555 1 ก.พ. 2556 

  ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา 

2552  

3. น.ส.อลิสา  อรุณธนหิรัญ บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2553 15 พ.ย. 2556 
4. น.ส.กรรณิการ   แกวงาม บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2556 27 ม.ค. 2557 
5. 
 

นางวันดี  แสงขาว บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา 

2553 15 ส.ค. 2557 

  บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2550  
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7.  ลูกจางประจํา 
 

ช่ือ – สกุล วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันที่บรรจ ุ
1. น.ส.สมสมร ทรัพยแสงสง ศศ.บ. (การประชาสัมพันธ) สถาบันราชภัฏ 

บานสมเด็จเจาพระยา 
2541 1 พ.ค. 2541 

 
8.  ลูกจางชั่วคราว 

 

ช่ือ – สกุล วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันที่บรรจ ุ
1. น.ส.จุฬาภรณ  สมรอบรู มัธยมศึกษาปที่ 6 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 

กรุงเทพมหานคร 1 
 26 ต.ค. 2535 

2. น.ส.ณัชชา  หามผักแวน บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2560 6 ก.ค. 2537 
  มัธยมศึกษาปที่ 6 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน

กรุงเทพมหานคร1 
2543  

3. นายอนุชา  รวยด ี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2551 18 ต.ค. 2553 
4. นางสาวกฤตยา นอยอ่ิม ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2555 19 ก.พ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

การจัดการศึกษา 
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จํานวนนักศึกษาภาคปกตแิละภาคพิเศษ 
ปการศึกษา 2560 

 
ภาคปกต ิกรุงเทพมหานคร 
 

สาขาวิชา ระดับ จํานวน 
การจัดการชุมชน ปกติ ป.ตรี 20 คน 
นิติศาสตร ปกติ ป.ตรี 33 คน 
ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร ปกติ ป.ตรี 37 คน 
ภาษาไทย ปกติ ป.ตรี 81 คน 
ภาษาไทยสาํหรับชาวตางประเทศ ปกติ ป.ตรี - คน 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปกติ ป.ตรี 58 คน 
รัฐประศาสนศาสตร ปกติ ป.ตรี 87 คน 
ออกแบบนิเทศศิลป ปกติ ป.ตรี 32 คน 
ออกแบบทัศนศิลป ปกติ ป.ตรี 21 คน 
การสรางสรรคศิลปะดิจทัิล ปกติ ป.ตรี 14 คน 
สารสนเทศเทศศาสตร ปกติ ป.ตรี - คน 
นาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.) ปกติ ป.ตรี 5 ป 29 คน 

 รวม 412 คน 

แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ กรุงเทพมหานคร

การจัดการชุมชน, 20

นิติศาสตร, 33
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร, 37

ภาษาไทย, 81

ภาษาอังกฤษธุรกิจ, 58

รัฐประศาสนศาสตร, 87

ออกแบบนิเทศศิลป, 32

ออกแบบทัศนศิลป, 21

การสรางสรรคศิลปะดิจิทัล, 14

นาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.),

 29
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ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 
 

สาขาวิชา ระดับ จํานวน 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ พิเศษ ป.ตร ี 54 คน 
นิติศาสตร (พิเศษ) พิเศษ ป.ตร ี 35 คน 
รัฐประศาสนศาสตร พิเศษ ป.ตร ี 38 คน 
 รวม 127 คน 
    

 

แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษา ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ภาษาอังกฤษธุรกิจ, 54

นิติศาสตร (พิเศษ), 35

รัฐประศาสนศาสตร, 38

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

นิติศาสตร (พิเศษ)

รัฐประศาสนศาสตร

 
 
ภาคปกติ สมุทรปราการ 
 

สาขาวิชา ระดับ จํานวน 
ภาษาไทย ปกติ ป.ตรี 9 คน 
รัฐประศาสนศาสตร ปกติ ป.ตรี 40 คน 
ออกแบบนิเทศศิลป ปกติ ป.ตรี 26 คน 
 รวม 75 คน 
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แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษา ภาคปกติ สมุทรปราการ
ภาษาไทย, 12%

ออกแบบนิเทศศิลป, 33%
รัฐประศาสนศาสตร, 55%

ภาษาไทย

ออกแบบนิเทศศิลป

รัฐประศาสนศาสตร

 
 
ภาคพิเศษ สมุทรปราการ 
 

สาขาวิชา ระดับ จํานวน 
รัฐประศาสนศาสตร พิเศษ ป.ตร ี 39 คน 
 รวม    38 คน 
    

 
* ขอมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2561 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษา ภาคพิเศษ สมุทรปราการ

รัฐประศาสนศาสตร, 39

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

การพัฒนาบุคลากร 
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การพัฒนาบุคลากร  
(อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานในประเทศ) 

 
ว ัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
มิถุนายน 2560    

1-2 มิ.ย. 60 ผศ.ดร.พัฒนา ศรีสุรักษ 
 

นํานักศึกษาภาคปกติ จํานวน 9 คน เขา
รวมโครงการสัมมนาทางวิชาการเชิง 
บูรณาการ การศึกษาหลักสูตรนานาชาติกับ
โอกาสการทํางานของนักศึกษาภายใต 
ประชาคมอาเซียน และความทาทายใน
อนาคต 

โรงแรมลองบีช ชะอํา 
จังหวัดเพชรบุร ี

เงินบํารุงการศึกษา 
โครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยนานาชาติ 

5 มิ.ย. 60 อ.ศราวิน ชิณวงศ ประชุมวิชาการระดับชาติ และนําเสนอ
บทความวิจัย ในวาระครบรอบ 62 ป คณะ
รัฐประศาสนศาสตร 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร  
กทม. 

ไมเบิกจาย 

8 มิ.ย. 60 อ.ธัญญาพร เจียศิริพันธ รวมประชุมประเมินขอเสนอโครงการวิจัย 
ชุดโครงการวิจัยอุตสาหกรรมดิจิทัล ครั้งท่ี 
4 

ศูนยนวัตกรรมเมือง
อัจฉริ ยะ กระทรวง 
วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ
เทคโนโลย ี

ไมเบิกจาย 

11-13 มิ.ย. 
60 

อ.สุนันทา เกตุเหล็ก 
อ.ณัฐพร เพ็ชรเรือง 
อ.อัมพร ใจเด็จ 

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการดนตร-ี
นาฏศิลปอาเซียน และการแสดงดนตร-ี
นาฏศิลปอาเซียนและเพลงพระราชนิพนธ 

ศูนย วัฒนธรรมแห ง
ประเทศไทย 

ไมเบิกจาย  

15-16 มิ.ย. 
60 

อ.ชนิดา จันทรงาม 
อ.สุนันทา เกตุเหล็ก 
อ.ณัฐพร เพ็ชรเรอืง 
อ.อัมพร ใจเด็จ 

นํานักศึกษาภาคปกติ จํานวน 10 คน เขา
รวมโครงการศิลปวัฒนธรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการและมหกรรมศิลปะ ดนตรี และ
การแสดง ครั้งท่ี 7 “Cultural and Arts 
Festival 2017” 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
(ประสานมิตร) กทม. 

เงินบํารุงการศึกษา 
คณะมนุษยฯ 

19-20 มิ.ย. 
60 

ผศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 
ผศ.ดร.จันทิมา ชุวานน 
ผศ.จิราภรณ มาตังคะ 
อ.ดร.มลิวัลย สุขประเสริฐ 
อ.นพรัตน ปญญาดิลกพงศ 
อ.ชมพูนุท ถาวรวงศ 
อ.หทัยชนก อางหิรัญ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวน
และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ 
แผนปฏิบัติการศูนยภาษา 

โรงแรมเซ็นทารา คิว  
รีสอรท จังหวัดระยอง 

ศูนยภาษา 

19-23 มิ.ย. 
60 

อ.พฤกษา ดอกกุหลาบ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“กาวแรกสูอาจารยมืออาชีพ” รุนท่ี 24 

โรงแรมโกลเดน บีช 
จังหวัดเพชรบุรี 

เงินบํารุงการศึกษา 
คณะมนุษยฯ 

23-25 มิ.ย. 
60 

ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง 
ผศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 
ผศ.ปรีชา แสงโชติ 
ผศ.ดร.สุมิตรา ดานพาณิชย 
ผศ.สุวรรณี เครือปาน 
ผศ.ดร.ณัฐชยา อุนสกุล 
ผศ.ไพลิน เชิญเพชร 
ผศ.จิราภรณ มาตังคะ 
อ.นิศากร เพ็ญสมบูรณ 
อ.ดร.ณัฏฐภรณ  
       เสารยะวิเศษ 
อ.บงกชรัตน ล้ําเลิศ 
อ.ดร.มลิวัลย สุขประเสริฐ 
อ.ดร.วสันต ลิมปเฉลิม 
ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม 
ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 

โครงการวิพากษการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง ครั้งท่ี 17 ปการศึกษา 
2559  

โรงแรมระยองรีสอรท 
จังหวัดระยอง 

เงินงบประมาณ
แผนดิน  และ 
เงินบํารุงการศึกษา  
คณะมนุษยฯ 
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ว ัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
มิถุนายน 2560 (ตอ)    

 อ.กฤติกา ชูผล 
อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 
อ.กัลยรัตน กลิ่นสุวรรณ 
อ.กุลจิรพัส บุษกลธนาวรัตน 
อ.จิรดา เอ้ือศิริวัฒนชัย 
อ.ชนิดา จันทรงาม 
อ.ชมพูนุท ถาวรวงศ 
อ.ชัชนันท ยาทิพย 
อ.ชาดา บุนนาค 
อ.ไชยสิทธ์ิ ชาญอาวุธ 
อ.ณัฐกาญ ธีรบวรกุล 
อ.ณัฐพร เพ็ชรเรือง 
อ.ธนารัตน อนุวัฒนปรีชา 
อ.นพรัตน ปญญาดิลกพงศ 
อ.ปณณธร สมสรวย 
อ.พัณณภัสสร  
       ทรัพยประเสริฐ 
อ.เพ็ญพิสุทธิ์ ศิริ 
อ.ยุทธศักด์ิ ดีอราม 
อ.วัชรพล ยงวณิชย 
อ.วาริด เจริญราษฎร 
อ.ดร.วงศกร เพิ่มผล 
อ.วิฆนาย ดีสุวรรณ 
อ.ดร.วิชุดา พรายยงค 
อ.ศรัณย สรรพศิริ 
อ.ศิริกุล บัวแกว 
อ.ศิลปชัย ลีลิตธรรม 
อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 
อ.สุนันทา เกตุเหล็ก 
อ.แสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ 
อ.หทัยชนก อางหิรัญ 
อ.องอาจ มากสิน 
อ.อรรถชัย วงศอุดมมงคล 
อ.อามีนะฮ เบ็ยสะอาด 
อ.อุมาวรรณ รุยาพร 
อ.ชาคริต เกตุเรืองโรจน 
อ.นวพร ธานีวัฒน 
อ.พงษพัต วัฒนพงศศิริ 
อ.วิลดา ศรีทองกุล 
อ.ศราวิน ชิณวงศ 
อ.สุกฤตา อภิชัยชูพงศ 
อ.สุรียพร สลับสี 
อ.อรนุช สมคะเน 
อ.ธัญญาพร เจียศิริพันธ 
อ.พงศพินิจ พินิจดํา 
อ.ปรียามาลย บุญมาก 
อ.พฤกษา ดอกกุหลาบ 
อ.ภาณุภณ พสุชัยสกุล 
อ.วารีพร ศักดิ์สมบูรณ 
อ.วิเชียร เทียนแพรนิมิต 
อ.ดร.ศุภกิจ ภักดีแสน 
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ว ัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
มิถุนายน 2560 (ตอ)    

 อ.สุระพงษ สีหมอก 
อ.อัมพร ใจเด็จ 
อ.พัชรินทร เอี่ยมสอาด 
อ.วรางคณา กรเลิศวานิช 
อ.ไอริน โรจนรักษ 
น.ส.สมสมร ทรัพยแสงสง 
นายสมโชค ฤทธ์ิจํารูญ 
น.ส.กรรณิการ แกวงาม 
นายกฤศณัฏฐ เธียรไทคุณ 
นางจิตติมา อารยะมั่นคง 
นายมานิตย กุศลคุม 
น.ส.อลิสา อรุณธนหิรัญ 
น.ส.จุฬาภรณ สมรอบรู 
น.ส.ณัชชา หามผักแวน 
นายอนุชา รวยดี 

   

26-30 มิ.ย. 
60 

อ.สรณา อนุสรณทรางกูร นํานักศึกษาภาคปกติ จํานวน 3 คน เขา
รวมโครงการ “ค ายนิด าพัฒนาผู นํา สู
อาเซียน ครั้งที่ 4” 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 
กทม. 

ไมเบิกจาย 

26-30 มิ.ย. 
60 

อ.ดร.ศุภกิจ ภักดีแสน โครงการฝกอบรมโครงการ “สรางนักวิจัย
รุนใหม” (ลูกไก) รุนท่ี 1 

มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

ไมเบิกจาย 

28-30 มิ.ย. 
60 

อ.ชัชนันท ยาทิพย 
อ.หทัยชนก อางหิรัญ 
อ.อมลณัฐ สนั่นศิลป 
อ.พงษพัต วัฒนพงศศิริ 
อ.ศราวิน ชิณวงศ 
อ.จักรพันธ พรมฉลวย 
อ.อนุสรา ศรีวิระ 
อ.กมลชนก ธรรมมิกะ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรที่เขาปฏิบัติงานใหม 

มูลนิธิสวนธรรม 
ศรีปทุม จังหวัด
ปทุมธานี 

สํานักงานอธิการบดี 

30 มิ.ย. 60 น.ส.อลิสา อรุณธนหิรัญ ฝกอบรมเชิ งปฏิบัติการ หลักสูตร “มี 
WebSite ดวย WordPress งายเพียง 6 
ชั่วโมง 

หองอบรม อาคาร 
สวทช. กทม. 

เงินงบประมาณ
แผนดิน 
คณะมนุษยฯ 

     

กรกฎาคม 2560    
3 ก.ค. 60 ผศ.จิราภรณ มาตังคะ 

อ.บงกชรัตน ล้ําเลิศ 
อ.แสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ 
อ.นพรัตน ปญญาดิลกพงศ 
อ.ชมพูนุท ถาวรวงศ 

โครงการบรรยายสัญจรเรื่อง “ตามรอย
วัฒนธรรมโปรตุเกสในสยามประเทศ : จาก
กรุงศรีอยุธยาสูกรุงธนบุร”ี 

ชุมชนกุฎีจีน และ 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

สํานักศิลปะและ 
วัฒนธรรม 

3-4 ก.ค. 60 ผศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 
ผศ.จันทิมา ชุวานนท 
อ.ดร.มลิวัลย สุขประเสริฐ 
ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 
อ.ชัชนันท ยาทิพย 
อ.กมลชนก ธรรมมิกะ 
อ.ศรัณย สรรพศิริ 
อ.จักรพันธ พรมฉลวย 
อ.ศิลปชัย ลีลิตธรรม 
อ.องอาจ มากสิน 
อ.อุมาวรรณ รุยาพร 
อ.ชาคริต เกตุเรืองโรจน 

นํานักศึกษาภาคปกติ จํานวน 402 คน ไป
จัด โครงการอบรมการใชชี วิ ตอย าง มี
คุณภาพสําหรับนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2560 

คายนวภพ  
ศูนยศิลาภิรมย  
จังหวัดสระบุรี 

ไมเบิกจาย  
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ว ัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
กรกฎาคม 2560 (ตอ)    

 อ.นวพร ธานีวัฒน 
อ.ศราวิน ชิณวงศ 
อ.อนุสรา ศรีวิระ 
อ.Wu Zhibin 
อ.พงศพินิจ พินิจดํา 
อ.พฤกษา ดอกกุหลาบ 
อ.นพพร ระรินทร 
อ.วิเชียร เทียนแพรนิมิตร 
อ.ดร.ศุภกิจ ภักดีแสน 
อ.สุระพงษ สีหมอก 
อ.อัมพร ใจเด็จ  
อ.วรางคณา กรเลิศวานิช 
อ.ไอริน โรจนรักษ 
น.ส.สมสมร ทรัพยแสงสง 
นายมานิตย กุศลคุม 
น.ส.จุฬาภรณ สมรอบรู 
นายอนุชา รวยดี 

   

20-21 ก.ค. 
60 

อ.ดร.วิชุดา พรายยงค นําเสนองานวิจัย เรื่อง “พระราชกรณียกิจ
ของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี : วัฒนธรรม
นานาชาติ” ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 13 : วิจัย
และนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 

ไมเบิกจาย  

20-23 ก.ค. 
60 

อ.วารีพร ศักดิ์สมบูรณ โครงการประชุมวิชาการประจําป พ.ศ.
2560 ในหัวขอเรื่อง “Advanced IACUC 
Training and Current Issues in 
Laboratory Animal Research and 
Precision Therapy” 

โรงแรมปทุมวัน  
พริ้นเซส กทม. 

ไมเบิกจาย  

22 ก.ค. 60 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง เสวนาการประกวดสุนทรพจนอุดมศึกษา
เฉลิมพระเ กียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ครั้งที่ 18 ประจําป 2560 

สมาคมนิสิตเกา 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยในพระ
บรมราชูปถัมภ กทม. 

ไมเบิกจาย  

26 ก.ค. 60 อ.ดร.วิชุดา พรายยงค การเสวนาเรื่อง “คุณคาของภาษาไทย”  มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ไมเบิกจาย  

26-29 ก.ค. 
60 

อ.กุลจิรพัส บุษกลธนาวรัตน การประชุมเรื่อง Policing, Governance 
and Justice in Multicultural Societies 
: Challenges in the Age of High 
Technology and Advanced 
Communication 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
จังหวัดนครปฐม 

ไมเบิกจาย  

26-30 ก.ค. 
60 

อ.ปณณธร สมสรวย 
อ.ณัฐกาญ ธีรบวรกุล 
อ.แสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ 
อ.วิเชียร เทียนแพรนิมิตร 

โครงการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ  
โครงการพิเศษของนักศึกษา หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ภายใตชื่อ  
“ฟอรม จัด” 

ริเวอรไซดพลาซา 
กทม. 

เงินบํารุงการศึกษา 
คณะมนุษยฯ 
 

27-29 ก.ค. 
60 

อ.สรณา อนุสรณทรางกูร สัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนสูการรับรองคุณวุฒิดาน
วิชาชีพสาขาพัฒนาชุมชน/สังคม 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร  
(ทาพระจันทร) กทม. 
 
 

ไมเบิกจาย 
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ว ัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
กรกฎาคม 2560 (ตอ)    

29 ก.ค. 60 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง ประชุมวิชาการเร่ือง พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชกับภาษาและ
วรรณคดีไทย  

จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย กทม. 

ไมเบิกจาย  

     

สิงหาคม 2560    

1-4 ส.ค. 60 อ.ศราวิน ชิณวงศ 
อ.ไอริน โรจนรักษ 

เขารวมโครงการ Corporate 
entrepreneurship 

โรงแรมแอมบาสเดอร 
กทม. 

ไมเบิกจาย  

4 ส.ค. 60 อ.ดร.ณัฏฐภรณ  
เสารยะวิเศษ 

การประชุมสัมมนาระดับชาติ หัวขอ 
“สารสนเทศศาสตรในกระแสไทยแลนด 
4.0” 

โรงแรมอวานี 
ขอนแกน โฮเทล 
แอนด คอนเวนชั่น 
เซ็นเตอร  
จังหวัดขอนแกน 

งบประมาณแผนดิน 
คณะมนุษยฯ 

7 ส.ค. 60 อ.ศราวิน ชิณวงศ 
อ.ไอริน โรจนรักษ 

สัมมนาหัวขอ มคอ.1 กับอนาคต 
รัฐประศาสนศาสตร 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 
กทม. 

ไมเบิกจาย  

8-9 ส.ค. 60 อ.แสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ ประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 8 และประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งท่ี 9 

อิมแพค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี 

ไมเบิกจาย  

11 ส.ค. 60 อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 
อ.จักรพันธ พรมฉลวย 
อ.สุระพงษ สีหมอก 
อ.นพพร ระรินทร 

ปาฐกถา “สมเด็จเจาฟามหาจักรีสิรินธร” 
ครั้งท่ี 8 เก่ียวกับกฎหมายมนุษยธรรม
ระหวางประเทศ 

วิเทศสโมสร กระทรวง
การตางประเทศ กทม. 

ไมเบิกจาย 

19-20 ส.ค. 
60 

อ.ดร.วงศกร เพิ่มผล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต (รุนท่ี 15) ใหกับเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป จํานวน 200 คน  

วัดชัยมงคล  
จังหวัดสมุทรปราการ 

เงินบํารุงการศึกษา 
คณะมนุษยฯ 

21 ส.ค. 60 ผศ.ดร.พัฒนา ศรีสุรักษ นํานักศึกษาภาคปกติ จํานวน 11 คน 
ศึกษาดูงานปญหาขยะสารพิษ 

หมูบานที่ถูกลักลอบ
ทิ้งขยะสารพิษ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เงินบํารุงการศึกษา 
โครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยนานาชาติ 

24 ส.ค. 60 ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม 
อ.ศิริกุล บัวแกว 
อ.กุลจิรพัส บุษกลธนาวรัตน 
อ.จักรพันธ พรมฉลวย 

นํานักศึกษาภาคปกติ จํานวน 145 คน ไปจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
รัฐประศาสนศาสตรอาสาพัฒนาประกอบการ
ทางสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการแหลมผักเบี้ย 
และศูนยการเรียนรู
โครงการตามพระราช
ประสงคหุบกะพง  
จังหวัดเพชรบุรี 

เงินบํารุงการศึกษา 
คณะมนุษยฯ 

24-25 ส.ค. 
60 

ผศ.ดร.พัฒนา ศรีสุรักษ นํานักศึกษาภาคปกติ จํานวน 8 คน ไปจัด
โครงการ International Camp 

ริเวอรแคว รีโซเทล  
จังหวัดกาญจนบุรี 

เงินบํารุงการศึกษา 
โครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยนานาชาติ 

24-25 ส.ค. 
60 

ผศ.ดร.พัฒนา ศรีสุรักษ 
อ.เพ็ญพิสุทธิ์ ศิริ 
อ.ชมพูนุท ถาวรวงศ 
อ.จิรดา เอ้ือศิริวัฒนชัย 
อ.หทัยชนก อางหิรัญ 
อ.ชัชนันท ยาทิพย 
อ.วิลดา ศรทีองกุล 
Mr. Tanner Perkins 

นํานักศึกษาภาคปกติ จํานวน 122 คน ไปจัด
โครงการ English Camp 

ริเวอรแคว รีโซเทล  
จังหวัดกาญจนบุรี 

เงินบํารุงการศึกษา 
โครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยนานาชาติ 

24-26 ส.ค. 
60 

อ.ดร.เชษฐา ทรัพยเย็น โครงการสัมมนาทางวิชาการ สภา
คณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล รวมกับสภาคณาจารย
และขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏแหง
ประเทศไทย (ทปสท.) เรื่อง “บทบาทและ 

โรงแรมตรัง กทม. ไมเบิกจาย  
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ว ัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
สิงหาคม 2560 (ตอ)    

  ทิศทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยกลุม
ใหมในยุคปฏิรูป” และการประชุมท่ีประชุม
สภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศ
ไทย สมัยสามัญประจําป ครั้งที่ 2/2560 

  

31 ส.ค. 60 อ.นพพร ระรินทร โครงการเสริมสรางความมั่นใจในการสอน
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  

มหาวิทยาลัยรังสิต ไมเบิกจาย  

กันยายน 2560    

1 ก.ย. 60 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง นํานักศึกษาภาคปกติ จํานวน 4 คน เขา
รวมกิจกรรม “การแขงขันอานฟงเสียง” 
และ “การประกวดมารยาทไทย” ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

ธนาคารธนชาติ จํากัด 
(มหาชน) กทม. 

ไมเบิกจาย  

4-7 ก.ย. 60 ผศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา อบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา
คณะ รุน 17 

โรงแรมปทุมวัน  
ปริ๊นเซส กทม. 

เงินงบประมาณ
แผนดิน คณะมนุษยฯ 

6 ก.ย. 60 อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร ประชุมวิชาการองคความรูธงชาติไทย 
“100 ป ธงชาติไทยรอยดวงใจไทยทั้งชาติ” 

หอประชุมกองทัพเรือ 
กทม. 

ไมเบิกจาย  

11 ก.ย. 60 ผศ.ดร.พัฒนา ศรีสุรักษ นํานักศึกษาที่เรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษ
เพื่อการนวดแผนไทย สปาและการมี
สุขภาพที่ดี เขารับฟงการบรรยายพรอม
ปฏิบัติ หัวขอ “การนวดไทย”  

โรงแรม Anantara 
Riverside Bangkok 
Resort กทม. 

เงินบํารุงการศึกษา 
โครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยนานาชาติ 

20 ก.ย. 60 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง นํานักศึกษาภาคปกติ เขารวมกิจกรรม 
“การแขงขันอานฟงเสียง” และ “การ
ประกวดมารยาทไทย” ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ 

ธนาคารธนชาติ จํากัด 
(มหาชน) กทม. 

ไมเบิกจาย  

27 ก.ย. 60 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 
อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 

ประชุมสัมมนาเรื่อง “การพัฒนามาตรฐาน
ผลการเรียนรู (Learning Outcomes) 
และนําสูการปฏิบัติที่สอดคลองตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ” 

โรงแรมแอมบาสเดอร 
กทม. 

ไมเบิกจาย 

     

ตุลาคม 2560    

6 ต.ค. 60 อ.ดร.วิชุดา พรายยงค ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
โดยการบันทึกเทปรายการ รองเรื่อง เมือง
ปากนํ้า 

สถานีโทรทัศน 
ปราการเคเบ้ิล  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ไมเบิกจาย  

7 ต.ค. 60 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง นํานักศึกษาภาคปกติ จํานวน 2 คน เขา
รวมการประกวดสุนทรพจน อุดมศึกษา
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ครั้งท่ี 18 ประจําป 2560 ชิงถวย
พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา 
กทม. 

ไมเบิกจาย  

8 ต.ค. 60 อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร กิจกรรม “ลงพื้นท่ีสําหรับนักวิจัย ทีมพื้นที่
ริมคลอง กทม. ครั้งท่ี 1” ในโครงการวิจัย
เพื่ อ ชุมชนทองถิ่น  ครั้ งที่  3  ของกลุ ม
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ภ า ค ก ล า ง -
รัตนโกสินทร ภายใตความรวมมือฯ กองทุน
บริหารวิจัย มรภ.-สกว. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม กทม. 

ไมเบิกจาย  
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ว ัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
ตุลาคม 2560 (ตอ)    

12 ต.ค. 60 ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม ประชุมคณะกรรมการกํากับมาตรฐาน
วิชาการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร ครั้ง ท่ี 
5/2559 เพื่อพิจารณาขอสอบปลายภาค 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 

 ไมเบิกจาย 

12 ต.ค. 60 อ.นิศากร เพ็ญสมบูรณ 
อ.องอาจ มากสิน 
อ.พัณณภัสสร  
    ทรัพยประเสริฐ 

นํานักศึกษาภาคปกติ จํานวน 39 คน ไป
ศึกษาดูงาน “นวัตศิลปแหลงความรู” 

ศูนยสงเสริมศิลปาชีพ 
ระหวางประเทศ 
(องคการมหาชน) 
จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

ไมเบิกจาย  

18-20 ต.ค. 
60 

ผศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 
อ.ดร.มลิวัลย สุขประเสริฐ 
อ.ดร.ณัฏฐภรณ  
     เสารยะวิเศษ 
ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 
อ.ธนารัตน อนุวัฒนปรีชา 
อ.ชมพูนุท ถาวรวงศ 
อ.ปณณธร สมสรวย 
อ.ดร.วงศกร เพิ่มผล 
อ.วิเชียร เทียนแพรนิมิต 
อ.ดร.ศุภกิจ ภักดีแสน 
น.ส.สมสมร ทรัพยแสงสง 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
บริ หา รง าน ท่ียั่ ง ยื นตามแนวทาง เชิ ง
พระพุทธศาสนา เพื่อการครองตน ครองคน 
ครองงาน  

มูลนิธิสวนธรรม- 
ศรีปทุม 
จังหวัดปทุมธานี 

เงินบํารุงการศึกษา  
สํานักงานอธิการบดี 

19 ต.ค. 60 อ.วิฆนาย ดีสุวรรณ 
อ.กัลยรัตน กลิ่นสุวรรณ 

นํา นัก ศึกษา ในโค รงการแลก เป ล่ียน
นักศึกษากับมหาวิทยาลัยตางประเทศ ไป
จัดโครงการอบรมเสริมสรางความรูทาง
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสํ าหรับชาว
ตางประเทศ (วรรณคดีกับสังคมไทย) 

วัดเทพธิดาราม 
และนิทรรศน- 
รัตนโกสินทร กทม. 

เงินรับฝากเงินรายได
ภารกิจมหาวิทยาลัย 
คณะมนุษยฯ 

21 ต.ค. 60 อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนา
ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชนทองถ่ิน 
ครั้งท่ี 4” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา 
กทม. 

ไมเบิกจาย  

22 ต.ค. 60 อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 
อ.วัชรพล ยงวณิชย 
อ.อรรถชัย วงศอุดมมงคล 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิ ง
ยุทธศาสตร 

อิมแพค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี 

ไมเบิกจาย  

22 ต.ค. 60 อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 
อ.นพพร ระรินทร 
อ.สุระพงษ สีหมอก 
อ.จักรพันธ พรมฉลวย 

ซักซอมการปฏิบัติในพิธีถวายดอกไมจันทน
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช 

บริเวณใตสะพาน
พระราม 8 กทม. 

ไมเบิกจาย 

26 ต.ค. 60 อ.ชนิดา จันทรงาม จัดโครงการ “นาฏศิลปสัมพันธเพื่อนอม
สํ า นึ ก ใ น พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช” 

วัดประยุรวงศาวาส 
กทม. 

เงินบํารุงการศึกษา 
คณะมนุษยฯ 

พฤศจิกายน 2560    

1-3 พ.ย. 60 อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 
อ.จักรพันธ พรมฉลวย 

ใหการสัมภาษณแกคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ในฐานะท่ีเปน
ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย
บูรพา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดชลบุรี 

ไมเบิกจาย  
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ว ัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
พฤศจิกายน 2560 (ตอ)    

2-30 พ.ย. 60 อ.ดร.วงศกร เพิ่มผล บุคลากรประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
พรอมดวยนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 30 
คน เขาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวาย 
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระ
ประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ผานพระราชประวัติ  พระราชกรณีย
กิ จ  เ รื่ อ ง ร า ว โคร งก ารพร ะรา ชดํ า ริ 
ตลอดจนเปดโอกาสใหประชาชนไดชื่นชม
ความงดงามของพระเมรุมาศและอาคาร
ประกอบ 

มณฑลพิธี 
ทองสนามหลงวง 
กทม. 

ไมเบิกจาย  

16 พ.ย. 60 อ.นพพร ระรินทร นํานักศึกษาภาคปกติ จํานวน 20 คน ไป
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษา
เรียนรูสภาวะจิตใจใหกําลังใจผูสูงอาย ุ

มูลนิธิบานบางแค 
กทม. 

ไมเบิกจาย  

17 พ.ย. 60 อ.ณัฐพร เพ็ชรเรือง โครงการบริการวิชาการนาฏศิลปสูชุมชน
ใหกับ เยาวชน นักเรียน และประชาชน
ทั่วไป จํานวน 60 คน  

โรงเรียนวัดประยุรวงศ 
กทม. 

เงินงบประมาณ
แผนดิน คณะมนุษยฯ 

20-22 พ.ย. 
60 

อ.ดร.เชษฐา ทรัพยเย็น โครงการสัมมนาทางวิชาการ และท่ีประชุม
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหง
ประเทศไทย (ทปสท.) จัดประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ เรื่อง “การปรับบทบาทหนาที่
มหา วิทยาลัย เพื่ อขับเค ล่ือนนโยบาย 
Thailand 4.0” และการประชุมท่ีประชุม
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหง
ประเทศไทย สมัยสามัญประจําป ครั้งท่ี 
3/2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง จังหวัดลําปาง 

เงินงบประมาณ
แผนดิน คณะมนุษยฯ 

24 พ.ย. 60 ผศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นของ
เครือขายอุดมศึกษาเกี่ยวกับภารกิจของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาเครือขายภาค
กลาง และภาคตะวันออก 

โรงแรม 
เดอะเบอรเคลีย กทม. 

ไมเบิกจาย  

     

ธันวาคม 2560    

1 ธ.ค. 60 นางจิตติมา อารยะมั่นคง 
นายกฤศณัฏฐ เธียรไทคุณ 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“การจัดทําคูมือการปฏิบัติ งาน (Work 
Manual) ดวยการจัดการความรูเพื่อพัฒนา
ความกาวหนสายอาชีพของบุคลากรและ
เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต 

เงินงบประมาณ
แผนดิน 
คณะมนุษยฯ 

6-8 ธ.ค. 60 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง 
อ.บงกชรัตน ล้ําเลิศ 
อ.นิศากร เพ็ญสมบูรณ 
อ.ยงยุทธ ดําศรี 
อ.ปณณธร สมสรวย 
อ.พัณณภัสสร  
     ทรัพยประเสริฐ 
อ.ไชยสิทธ์ิ ชาญอาวุธ 
อ.ศรัณย สรรพศิริ 
อ.แสนชัย ลิขิตธีรวุฒิอ.
องอาจ มากสิน 
อ.อรนุช สมคะเน 
อ.พงศพินิจ พินิจดํา 

นํานักศึกษาภาคปกติ จํานวน 112 คน ไป
จั ด โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม พั ฒ น า ค ว า ม คิ ด
สรางสรรค Creative Camp 18th  

Fountaintree 
Resort, Cowboy & 
Adventure World 
จังหวัดนครราชสีมา 

เงินบํารุงการศึกษา  
คณะมนุษยฯ 



 

 
รายงานประจําป  2560  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร หนา 33 

ว ัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
ธันวาคม  2560 (ตอ)    

 อ.วรางคณา กรเลิศวานิช 
อ.วิเชียร เทียนแพรนิมิตร 

   

8 ธ.ค. 60 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง ประชุม วิชาการด านประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  
วิทยาเขตกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

เงินบํารุงการศึกษา 
สํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา 

15-17 ธ.ค. 
60 

อ.สรณา อนุสรณทรางกูร กิจกรรมสราง “ฝายมีชีวิต” โครงการรวม
ใจภักด์ิ รักษลําน้ําขาว (ป 2) 

ลํานํ้าขาว  
อําเภอบานคา  
จังหวัดราชบุร ี

ไมเบิกจาย  

16-17 ธ.ค. 
60 

ผศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา อบรมหลักสูตร 101 งานทรัพยากรมนุษย โรงแรมแกรนด  
ทาวเวอร อินน กทม. 

เงินงบประมาณ
แผนดิน คณะมนุษยฯ 

16-17 ธ.ค. 
60 

อ.ชนิดา จันทรงาม นํานักศึกษาภาคปกติ 2 คน ไปเขารวม
โครงการประกวดรองเพลงลูกทุง “ดาว
ประดับฟา”  

พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งไทย 
จังหวัดนครปฐม 

ไมเบิกจาย  

18 ธ.ค. 60 อ.อรรถชัย วงศอุดมมงคล ประชุมสัมมนาโครงการ “รับฟงความ
คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ  ( ร า ง )  ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการวาดวยสัญญาเรื่อง ใหธุรกิจ
การใหเชาอาคารเพื่ออยูอาศัยเปนธุรกิจท่ี
ควบคุมสัญญา พ.ศ....” 

โรงแรมที เค พาเลซ 
แอนดคอนเวนช่ัน 
กทม. 

ไมเบิกจาย  

21 ธ.ค. 60 อ.พฤกษา ดอกกุหลาบ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย เพื่อทําหนาที่พิจารณาและทบทวน
ดานจริยธรรมของงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ
การวิจัยในมนุษย ตลอดจนการบริหารงาน
เพื่อสงเสริมและพัฒนาการคุมครองศักดิ์ศรี 
สิทธิ ความปลอดภัย และความเปนอยูท่ีดี
ของอาสาสมัครท่ี เขารวมงานวิ จัย ใน
โครงการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา 
กทม. 

ไมเบิกจาย  

22 ธ.ค. 60 อ.ดร.มลิวัลย สุขประเสริฐ 
น.ส.สมสมร ทรัพยแสงสง 
นายอนุชา รวยดี 

โครงการบริการวิชาการ การสงเสริมอาชีพ
ของชุมชนดวยหลักสูตรการทําลูกประคบ 

ชุมชนบางพลี หมู 8 
จังหวัดสมุทรปราการ 

เงินงบประมาณ
แผนดิน คณะมนุษยฯ 

23-25 ธ.ค. 
60 

อ.สุระพงษ สีหมอก นํานักศึกษาภาคปกติ จํานวน 44 คน ไป
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เสริมสรางทักษะวิทยากรกระบวนการสูการ
พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน ใหกับผูสนใจ
ทั่วไป 

วัด 
อมรินทรารามวรวิหาร 
กทม.  

เงินบํารุงการศึกษา 
คณะมนุษยฯ 

     

มกราคม 2561    

27-30 ม.ค. 
61 

อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 
อ.จักรพันธ พรมฉลวย 
อ.สุระพงษ สีหมอก 
อ.นพพร ระรินทร 

นํานักศึกษาภาคปกติ จํานวน 71 คน ไป
จัดโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
เครื อข า ย นิสิ ต  นัก ศึกษา  คณาจารย
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ทองถิ่นและ
สั ง คม  CSD สั มพันธ  ครั้ งที่  17  เ รื่ อ ง 
คุณธรรม จริยธรรมกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

เงินงบประมาณ
แผนดิน คณะมนุษยฯ 

31 ม.ค.-2 
ก.พ. 61 

อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 
อ.จักรพันธ พรมฉลวย 
อ.สุระพงษ สีหมอก 
อ.นพพร ระรินทร 

นํานักศึกษาภาคปกติ จํานวน 71 คน ไป
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

เงินงบประมาณ
แผนดิน คณะมนุษยฯ 
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ว ัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
กุมภาพันธ 2561    

1 ก.พ. 61 ผศ.ไพลิน เชิญเพชร โครงการใหบริการทางวิชาการแก
หนวยงานในตางประเทศ ใหกับนักศึกษา
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 
จาก Zhejiang Yuexiu University for 
Foreign Languages 

จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

เงินบํารุงการศึกษา 
คณะมนุษยฯ 

8-9 ก.พ. 61 อ.อัมพร ใจเด็จ นํานักศึกษาภาคปกติ จํานวน 35 คน เขา
รวมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 
18 “นาฏยปรีดิยานันทก่ึงศตวรรษ สนาม
จันทรศิลปากร” 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวัง 
สนามจันทร จังหวัด
นครปฐม 

เงินบํารุงการศึกษา 
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

14 ก.พ. 61 อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร นํานักศึกษาภาคปกติ จํานวน 50 คน ไปจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงาน
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลและการบริการ
วิชาการปลูกปาชาเลน  

บานคลองโคน  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

เงินบํารุงการศึกษา 
คณะมนุษยฯ 

14-15 ก.พ. 
61 

อ.พงศพินิจ พินิจดํา 
อ.วรางคณา กรเลิศวานิช 

โครงการแนะแนวการศึกษาตอเพื่อเขาสู
มหาวิทยาลัย “แนะแนวประชาสัมพันธ
หลักสูตร 2561” 

โรงเรียน 
พลูเจริญวิทยาคม 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ไมเบิกจาย 

15-17 ก.พ. 
61 

อ.ดร.เชษฐา ทรัพยเย็น 
อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 
อ.กุลจิรพัส บุษกลธนาวรัตน 

การสัมมนาทางวิชาการเร่ือง “การ
อุดมศึกษาไทยยุค 4.0 กับทิศทางและ
บทบาทของมหาวิทยาลัยกลุมใหม” และการ
ประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการแหงประเทศไทย สมัยสามัญ
ประจําป ครั้งที่ 1/2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 
จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

เงินบํารุงการศึกษา 
สภาคณาจารยและ
ขาราชการ 

22 ก.พ. 61 อ.พฤกษา ดอกกุหลาบ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย เพ่ือทําหนาที่พิจารณาและทบทวน
ดานจริยธรรมของงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการ
วิจัยในมนุษย ตลอดจนการบริหารงานเพื่อ
สงเสริมและพัฒนาการคุมครองศักดิ์ศรี สิทธิ 
ความปลอดภัย และความเปนอยูท่ีดีของ
อาสาสมัครท่ีเขารวมงานวิจัยในโครงการ
พิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา  
กทม. 
 

ไมเบิกจาย  

24-28 ก.พ. 
61 

อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 
อ.สุระพงษ สีหมอก 
อ.นพพร ระรินทร 

นํานักศึกษาภาคปกติ จํานวน 76 คน ไปจัด
โครงการสานตอที่พอทํา นอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

โรงเรียนบานแมบงใต  
จังหวัดแพร 

ไมเบิกจาย  

28 ก.พ. 61 อ.อรนุช สมคะเน นํานักศึกษาภาคปกติ จํานวน 25 คน ไปจัด
โครงการดูงาน “พิพิธภัณฑศิลปะไทยรวม
สมัย Moca”  

พิพิธภัณฑศิลปะไทย
รวมสมัย กทม. 

เงินบํารุงการศึกษา  
คณะมนุษยฯ 

     

มีนาคม 2561    

3-4 มี.ค. 61 อ.ดร.วงศกร เพิ่มผล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต (รุนท่ี 16) ใหกับเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป จํานวน 200 คน 

วัดชัยมงคล  
จังหวัดสมุทรปราการ 

เงินบํารุงการศึกษา  
คณะมนุษยฯ 

6 มี.ค. 61 ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม ประชุมคณะกรรมการกํากับมาตรฐาน
วิชาการ ครั้งที่ 3/2560 เพื่อพิจารณาขอสอบ
ปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 
2561 ของคณะรัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัย
ทองสุข 

วิทยาลัยทองสุข กทม. ไมเบิกจาย 

9-13 มี.ค. 61 อ.ธนารัตน  อนุวัฒนปรีชา โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

โรงแรมริชมอนด  
จังหวัดนนทบุรี 

เงินงบประมาณ 
ภาคพิเศษ  
สํานักงานอธิการบดี 
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ว ัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
มีนาคม 2561 (ตอ)    

15 มี.ค. 61 อ.ชาดา บุนนาค นํานักศึกษาภาคปกติ จํานวน 30 คน ไปจัด
โครงการทัศนศึกษาเรียนรูศิลปะและ
วัฒนธรรมจีนยานเยาวราช 

เยาวราช กทม. เงินบํารุงการศึกษา 
คณะมนุษยฯ 

17 มี.ค. 61 อ.ชนิดา จันทรงาม 
อ.สุนันทา เกตุเหล็ก 
อ.ณัฐพร เพ็ชรเรือง 
อ.ปรียามาลย บุญมาก 
อ.อัมพร  ใจเด็จ 

โครงการ “รําเดี่ยวมาตรฐานทางดาน
นาฏศิลปไทย” ใหกับเยาวชนและประชาชน
ทั่วไป จํานวน 120 คน  

หอประชุม 
ศูนยมานุษยวิทยา- 
สิรินธร กทม. 
 

เงินบํารุงการศึกษา  
คณะมนุษยฯ 

 16-19 มี.ค. 
61 

อ.วารีพร ศักดิ์สมบูรณ อบรม “ผูเยี่ยมสํารวจสถานท่ีดําเนินการตอ
สัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร และผูตรวจ
ประเมินมาตรฐานคณะกรรมการกํากับดูแล
การดําเนินการตอสัตวเพื่องานทาง
วิทยาศาสตรของสถานที่ดําเนินการ”  

โรงแรมคาวาลิ คาซา 
จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

ไมเบิกจาย 

22 มี.ค. 61 อ.กุลจิรพัส บุษกลธนาวรัตน โครงการสัมมนาวิชาการรัฐประศาสนศาสตร
อาสาปองกันการทุจริตภาครัฐ สรางคานิยม 
“คนพันธุใหม” ใหกับนักศึกษารัฐประศาสน
ศาสตร ชั้นปท่ี 2-3 และอาจารย รวมทั้งส้ิน 
126 คน  

พิพิธภัณฑ และหอ
จดหมายเหตุ การ
ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ สํานักงาน 
ป.ป.ช. กทม. 

ไมเบิกจาย 

23 มี.ค. 61 อ.ชัยมงคล สุพรมอินทร นําเสนอบทความเรื่อง “เพราะเหตุใด
ประชาชนจึงเขารวมผลิตบริการสาธารณะใน
ทองถิ่น : ผลจากการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลดานผูสูงอาย”ุ ในงานประชุม
วิชาการสาขารัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ 
ครั้งท่ี 6 

มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย กทม. 

ไมเบิกจาย  

23 มี.ค. 61 น.ส.สมสมร ทรัพยแสงสง ประชุมใหญสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
สําหรับลูกจางประจําของสวนราชการซึ่งจด
ทะเบียนแลว  

โรงแรมรามาการเดนท 
กทม. 

ไมเบิกจาย  

23 มี.ค. 61 อ.ปณณธร สมสรวย นําเสนอผลงานวิจัยเร่ือง แนวทางการ
ออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑเซรามิคจาก
ลายด้ังเดิมของโคมลานนา จังหวัดลําปาง ใน
งานประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงคราม
วิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ.2561 หัวขอ 
“Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน” 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม จังหวัด 
พิษณุโลก 

ไมเบิกจาย  

29 มี.ค. 61 ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง นําเสนอผลงานวิชาการและวิจัย เรื่อง 
สารานุกรมศิลปกรรมกรุงธนบุรีสําหรับ
เยาวชน ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส ในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 13 

มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย กทม. 

ไมเบิกจาย  

29-30 มี.ค. 
61 

อ.จักรพันธ พรมฉลวย นําเสนอบทความวิชาการหัวขอ “นอมนํา
ศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืน” ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 10 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครปฐม  
จังหวัดนครปฐม 

ไมเบิกจาย  

29-30 มี.ค. 
61 

อ.นพรัตน ปญญาดิลกพงศ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจําป 2561 
เรื่อง กลยุทธดิจิทัลสําหรับอุดมศึกษา : การ
เสริมสรางการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล “Digital Strategies for Higher 
Education Enhoncing Teaching, 
Learning and Assessment” 
 

โรงแรมแอมบาสเดอร 
กทม. 

ไมเบิกจาย  
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ว ัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
มีนาคม 2561 (ตอ)    

30 มี.ค. 61 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง นํานักศึกษาชาวตางชาติ จํานวน 2 คน เขา
รวมโครงการแขงขันประกวดอานออกเสียง
รอยแกวภาษาไทยสําหรับนิสิต-นักศึกษาชาว
ตางประเทศ  

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร กทม. 

ไมเบิกจาย  

     

เมษายน 2561    

3-4 เม.ย. 61 อ.สรณา อนุสรณทรางกูร เขารวมหลักสูตร “การบริหารหลักสูตรสู
ความเปนเลิศ” รุน 4 

โรงแรมปทุมวัน 
ปริ๊นเซส กทม. 

เงินงบประมาณ
แผนดิน คณะมนุษยฯ 

26 เม.ย. 61 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง เขารวมการประชุมเรื่อง จัดศาสตรภาษาไทย
ในฐานะภาษาตางประเทศ มุมมองของ
ผูเรียนและการพัฒนาการสอนในช้ันเรียน  

จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย กทม. 

ไมเบิกจาย  

27 เม.ย. 61 อ.อุมาวรรณ รุยาพร โครงการสัมมนาทางวิชาการเร่ือง  
“วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี”  

หอสมุดแหงชาติ กทม. ไมเบิกจาย  

     

พฤษภาคม 2561    

2-4 พ.ค. 61 อ.ดร.ณัฏฐภรณ 
       เสารยะวิเศษ             
ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง 
ผศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 
อ.นิศากร เพ็ญสมบูรณ 
อ.บงกชรัตน ล้ําเลิศ 
อ.ดร.มลิวัลย สุขประเสริฐ 
อ.ดร.วสันต ลิมปเฉลิม 
อ.กฤติกา ชูผล 
อ.กัลยรัตน กลิ่นสุวรรณ 
อ.จิรดา เอ้ือศิริวัฒนชัย 
อ.ชนิดา จันทรงาม 
อ.ชมพูนุท ถาวรวงศ 
อ.ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร 
อาจารยชาดา บุนนาค 
อ.ไชยสิทธ์ิ ชาญอาวุธ 
อ.ณัฐกาญ ธีรบวรกุล 
อ.นพรัตน ปญญาดิลกพงศ 
อ.ปณณธร สมสรวย 
อ.พัณณภัสสร 
   ทรัพยประเสริฐ 
อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร  
อ.เพ็ญพิสุทธิ์ ศิริ 
อ.ยุทธศักด์ิ ดีอราม 
ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง
ผศ.ดร.วงศกร เพิ่มผล 
อ.วาริด เจริญราษฎร 
อ.วิฆนาย ดีสุวรรณ 
อ.ดร.วีรชัย อําพรไพบูลย 
อ.ศรัณย สรรพศิริ 
อ.ศิริกุล บัวแกว 
อ.ศิลปชัย ลีลิตธรรม 
อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 
อ.สุนันทา เกตุเหลก็ 
อ.แสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ 

โครงการวิพากษรายงานการประเมินตนเอง 
ครั้งท่ี 18 

โรงแรมไมดา รีสอรท 
จังหวัดกาญจนบุรี 
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ว ัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
พฤษภาคม 2561 (ตอ)    

 อ.องอาจ มากสิน 
อ.อมลณัฐ สน่ันศิลป 
อ.อรรถชัย วงศอุดมมงคล 
อ.อามีนะฮ เบ็ญสะอาด 
อ.อุมาวรรณ  รุยาพร 
อ.ปรียามาลย บุญมาก 
อ.พฤกษา ดอกกุหลาบ 
อ.วิเชียร เทียนแพรนิมิต 
อ.สุระพงษ สีหมอก 
อ.อัมพร ใจเด็จ 
อ.นพพร ระรินทร 
อ.กมลชนก ธรรมมิกะ 
อ.จักรพันธ พรมฉลวย 
ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม 
อ.ชาคริต เกตุเรืองโรจน 
อ.นวพร ธานีวัฒน 
อ.พงศพินิจ พินิจดํา 
อ.พงษพัต วัฒนพงศศริ 
อ.วรางคณา กรเลิศวานิช 
อ.วิลดา ศรีทองกุล 
อ.ศราวิน ชิณวงษ 
อ.สุกฤตา อภิชัยชูพงศ 
อ.สุรียพร สลับสี 
ผศ.ดร.จันทิมา ชุวานนท 
อ. Wu Zhibin 
อ. Zheng Min 
น.ส.สมสมร ทรัพยแสงสง 
นางจิตติมา อารยะมั่นคง 
นายมานิตย กุศลคุม 
น.ส.อลิสา อรุณธนหิรัญ 
น.ส.กรรณิการ แกวงาม 
น.ส.จุฬาภรณ สมรอบรู 
น.ส.ณัชชา หามผักแวน 
นางวันดี แสงขาว 
นายอนุชา รวยดี 

   

2 พ.ค. 61 อ.กุลจิรพัส  
    บุษกลธนาวรัตน 
อ.ดร.เชษฐา ทรัพยเย็น 

โครงการวิพากษรายงานการประเมินตนเอง 
ครั้งท่ี 18 

โรงแรมไมดา รีสอรท 
จังหวัดกาญจนบุรี 
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การพัฒนาบุคลากร  
(อบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงานตางประเทศ) 

 
ว ัน เดือน ป ผูเข ารวมกิจกรรม เรื่อง สถานที ่ งบประมาณ 
11-16 มิ.ย. 

60  
ผศ.ไพลิน เชิญเพชร  
อ.นพรัตน ปญญาดิลกพงศ 

เขารวมงาน “2017 Taiwan-Thailand 
Higher Education Forum” จัดโดย 
National Pingtung University of 
Science and Technology (NPUST) 

สาธารณรัฐจีน 
(ไตหวัน) 

งานวิเทศสัมพันธ 

4-8 ก.ค. 60  ผศ.ไพลิน เชิญเพชร  ศึกษาดูงานการศึกษาภาษาจีน  เมืองคุนหมิง  
ประเทศจีน 

ไมเบิกจาย  

25 ก.ค. – 4 
ส.ค. 60 

อ.ชนิดา จันทรงาม โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมใน
ตางประเทศ งาน Associazione 
Culturale e Folk “Su Masu” 

ประเทศอิตาลี ไมเบิกจาย  

16-19 พ.ย. 
60 

ผศ.ไพลิน เชิญเพชร เดินทางไปสงนักศึกษาหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
เพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตรฯ 
จํานวน 9 คน ซ่ึงไปแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการและการฝกประสบการณวิชาชีพ 
เปนระยะเวลา 5 เดือน  

มหาวิทยาลัย
ภาษาตางประเทศ 
เจอเจียงเว่ียซี  
ประเทศจีน 

ไมเบิกจาย  
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การใหบริการวิชาการภายในประเทศและตางประเทศ 
 

ว ัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เรื่อง สถานที ่ งบประมาณ 
14 มิ.ย. 60 อ.ดร.วิชุดา พรายยงค กรรมการตรวจประ เมิ นคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลัก สูตร 
หลักสูตรภาษาไทย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร กทม. 

ไมเบิกจาย  

21 มิ.ย. 60 อ.ดร.วิชุดา พรายยงค วิท ย า กรต ร วจป ระ เ มิ นคุณภา พ
การศึกษาภายใน ระดับหลัก สูตร 
หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร กทม. 

ไมเบิกจาย  

26-27 มิ.ย. 
60 

อ.หทัยชนก อางหิรัญ วิทยากรคายเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
แบบเข ม  ( Intensive English 
Camp’2017)  สํ าหรั บ นัก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปท่ี 6 และมัธยมศึกษา  
ปที่ 3  

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ 
และโรงเรียนบานยาวี-
หวยโปง จังหวัด
เพชรบูรณ 

ไมเบิกจาย 

3-4 ก.ค. 60 อ.หทัยชนก อางหิรัญ วิทยากรคายเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
แบบเขม (Intensive English Camp’ 
2017)  สํ า ห รั บ นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปท่ี 6 และมัธยมศึกษา  
ปที่ 3  

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ 
จังหวัดเพชรบูรณ 

ไมเบิกจาย 

5 ก.ค. 60 อ.ชนิดา จันทรงาม กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร สาขา วิชา
นาฏศิลป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา 
กทม. 

ไมเบิกจาย  

6 ก.ค. 60 อ.ดร.วิชุดา พรายยงค กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร สาขา วิชา
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา 
กทม. 

ไมเบิกจาย  

6-7 ก.ค. 60 อ.หทัยชนก อางหิรัญ วิทยากรคายเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
แบบเข ม  ( Intensive English 
Camp’2017)  สํ าหรั บ นัก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปท่ี 6 และมัธยมศึกษา  
ปที่ 3  

โรงเรียนบานทาพล และ
โรงเรียนบานยาวี-หวย
โปง จังหวัดเพชรบูรณ 

ไมเบิกจาย 

11 ก.ค. 60 ผศ.ดร.สุมิตรา ดานพาณิชย กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎรธานี 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

ไมเบิกจาย  

12 ก.ค. 60 อ.ดร.วิชุดา พรายยงค ประธานกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร หลักสูตรญี่ปุนธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยอีสเทิรน
เอเชีย  กทม. 

ไมเบิกจาย  

12 ก.ค. 60 ผศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
สาขาวิชาภาษาจีน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา 
กทม. 

ไมเบิกจาย  

13 ก.ค. 60 ผศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา 
กทม. 

ไมเบิกจาย  

17 ก.ค. 60 ผศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา 
กทม. 

ไมเบิกจาย  

17 ก.ค. 60 อ.ดร.วิชุดา พรายยงค ประธานกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร หลักสูตรจีนศึกษา 

มหาวิทยาลัยอีสเทิรน
เอเชีย  กทม. 

ไมเบิกจาย  

20 ก.ค. 60 ผศ.ดร.สุมิตรา ดานพาณิชย กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

ไมเบิกจาย  
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ว ัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เรื่อง สถานที ่ งบประมาณ 
25 ก.ค. 60 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง กรรมการตรวจประ เมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลัก สูตร 
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครปฐม  
จังหวัดนครปฐม 

ไมเบิกจาย  

31 ก.ค. 60 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง กรรมการตรวจประ เมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลัก สูตร 
สาขาวิชาภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครปฐม  
จังหวัดนครปฐม 

ไมเบิกจาย  

31 ก.ค. 60 อ.ดร.วิชุดา พรายยงค ประธานกรรมการตรวจประเมิ น
คุณภาพการ ศึกษาภายใน ระ ดับ
หลักสูตร หลักสูตรภาษาองักฤษธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยอีสเทิรน
เอเชีย  กทม. 

ไมเบิกจาย  

6-8 ส.ค. 60 ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง 
อ.องอาจ มากสิน 
อ.ชาคริต เกตุเรืองโรจน 
อ.ไชยสิทธ์ิ ชาญอาวุธ 

วิทยากรโครงการคายศิลปะต าน     
ยา เสพติดของกลุ ม โรง เรี ยนศูนย
เครือขายหวยทรายเหนือ สามพระยา 

ศูนยศึกษาการพัฒนา 
หวยทราย อันเน่ืองมา 
จากพระราชดําริ  
จังหวัดเพชรบุรี 

ไมเบิกจาย  

11 ส.ค. 60 ผศ.ดร.สุมิตรา ดานพาณิชย กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับปริญญา
โท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

ไมเบิกจาย  

17 ส.ค. 60 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน
สนับสนุน สํานักประชาสัมพันธและ
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา 
กทม. 

ไมเบิกจาย  

17 ส.ค. 60 ผศ.ดร.สุมิตรา ดานพาณิชย กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร จังหวัด 
ฉะเชิงเทรา 

ไมเบิกจาย  

18 ส.ค. 60 ผศ.ดร.สุมิตรา ดานพาณิชย กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
สาขาวิชาภาษาญีปุ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร จังหวัด 
ฉะเชิงเทรา 

ไมเบิกจาย  

19-27 ส.ค. 
60 

อ.หทัยชนก อางหิรัญ 
อ.ชัชนันท ยาทิพย 

วิทยากรโครงการเสริมสรางและพัฒนา
ทักษะเฉพาะดานสําหรับบุคลากรดาน
การทองเท่ียว : การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจสปาและ
อาชีพนวดไทย 

โรงแรมวินเซอร สวีท 
กทม. 

ไมเบิกจาย 

25 ส.ค. 60 ผศ.ดร.สมุิตรา ดานพาณิชย ประธานกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หนวยงานสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา 
กทม. 

ไมเบิกจาย  

17 พ.ย. 60 อ.ดร.วิชุดา พรายยงค วิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชา
พิธีกรและผูประกาศขาว รหัสวิชา 
2106238 หัวขอ “การเตรียมความ
พรอมในการเปนผูประกาศขาว” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา 
กทม. 

ไมเบิกจาย  

19 , 21 ธ.ค. 
60 

ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม ประธานคณะกรรมการสอบการศึกษา
อิสระและการสอบวิทยานิพนธ 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต กลุม RCIM 005 รุน 591, 
592 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร 
จังหวัดนครปฐม 

ไมเบิกจาย  

2 ก.พ. 61 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง กรรมการพิจารณาหัวขอวิทยานิพนธ
ใหกับนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย จํานวน 5 คน  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวัง 
สนามจันทร จังหวัด
นครปฐม 

ไมเบิกจาย  
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ว ัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เรื่อง สถานที ่ งบประมาณ 
3 , 13 ก.พ. 

61 
อ.กัลยรัตน กลิ่นสุวรรณ รวมเปนวิทยากรแกนนําในการ

ตรวจสอบการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 สาขาวิชา
ภาษาไทย ดวยรูปแบบขอสอบอัตนัย 
ปการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
จังหวัดนนทบุรี 

ไมเบิกจาย  

21 ก.พ. 61 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 
อ.ดร.วิชุดา พรายยงค 

กรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต
หมูทํานองสรภัญญะ ในโครงการ
ประเพณีวันสําคัญของชาติและศาสนา 
เน่ืองในวันวิสาขบูชา 2561 ชิงถวย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัย 
มหามกุฎราชวิทยาลัย 
จังหวัดนครปฐม 

ไมเบิกจาย  

27 มี.ค. 61 อ.ดร.วิชุดา พรายยงค ผูทรงคุณวุฒิในการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู รายวิชาภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสาร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร กทม. 

ไมเบิกจาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

โครงการ 
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ผลการดําเนินงานจําแนกตาม 
โครงการวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 
ที ่ ว ันทีข่ออนมุัต ิ โครงการ ผูขออนุมตั ิ งบประมาณ 

1 6 ม.ิย. 2560 
อบรมเชิ งปฏิบัติการ การพัฒนาการศึกษาของนักศึกษา           
รัฐประศาสนศาสตรภายใตกรอบประเทศไทย 4.0 สูศตวรรษท่ี 21 

อ.พิมพงา  เพ็งนาเรนทร 33,250.00 

2 6 ม.ิย. 2560 
เขารวมประชุมสัมมนาระดับชาติ หัวขอสารสนเทศศาสตร ใน
กระแสไทยแลนด 4.0 

อ.ดร.ณัฏฐภรณ   
เสารยะวิเศษ 

1,500.00 

3 7 ม.ิย. 2560 
เขารวม โครงการเครือขายศิลปวัฒนธรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง คร้ัง 7 “Culture and 
Arts Festival 2017” 

อ.ชนิดา  จันทรงาม 16,000.00 

4 13 ม.ิย. 2560 
แสดงผลงานนิทรรศการ โครงการพิเศษของนักศึกษา หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ภายใตชื่อ “ฟอรม จัด” 

อ.ปณณธร  สมสรวย 42,500.00 

5 15 ม.ิย. 2560 
เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร กาวแรกสูอาจารยมืออาชีพ 
รุนท่ี 24 

อ.พฤกษา  ดอกกุหลาบ 15,000.00 

6 27 ม.ิย. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ “สมาธิกับการทํางานและการเรียนการสอน” ผศ.ดร.รสริน  ดิษฐบรรจง 5,850.00 

7 30 ม.ิย. 2560 
บริการผานจุลสารความรูในศาสตรของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

น.ส.อลสิา  อรุณธนหิรัญ 17.655.00 

8 5 ก.ค. 2560 
เขารวมอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ Digital Social 
Innovation 2017 

อ.วิเชียร  เทียนแพรนิมิตร 5,500.00 

9 6 ก.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองระบบเสียงภาษาจีน อ.อามีนะฮ  เบ็ญสะอาด 10,250.00 

10 14 ก.ค. 2560 
เสริมทักษะทางภาษาไทย เทิดพระเกียรติเนื่องในวันภาษาไทย
แหงชาติ ประจําปพุทธศักราช 2560 

อ.ดร.วิชดุา  พรายยงค 67,200.00 

11 18 ก.ค. 2560 
เขารวมโครงการหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาคณะ รุนที่ 
17 

ผศ.ดร.ธญวรรณ  กาคํา 28,500.00 

12 20 ก.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (รุนท่ี 15) ผศ.ดร.วงศกร  เพ่ิมผล 48,000.00 

13 24 ก.ค. 2560 
อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพรอมและเสริมศักยภาพ
ทางการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมหาวิทยาลัย 

อ.ชาดา  บุนนาค 20,625.00 

14 24 ก.ค. 2560 
อบรมเชงิปฏิบัติการ “การพัฒนาความพรอมในการเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ” 

ผศ.ดร.รสริน  ดิษฐบรรจง 50,900.00 

15 25 ก.ค. 2560 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิต คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ” 

อ.พิมพงา  เพ็งนาเรนทร 76,500.00 

16 31 ก.ค. 2560 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “รัฐประศาสนศาสตรกับการเตรียมความ
พรอมกาวเขาสูยุคไทยแลนด 4.0” 

อ.ศิริกุล  บัวแกว 103,200.00 

17 31 ก.ค. 2560 
บริการผานจุลสารความรูในศาสตรของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

น.ส.อลสิา  อรุณธนหิรัญ 17,655.00 

18 4 ส.ค. 2560 English Camp ผศ.ดร.พัฒนา  ศรีสุรักษ 180,250.00 

19 4 ส.ค. 2560 
อบรมเชิงปฏิบัติการรัฐประศาสนศาสตรอาสาพัฒนาประกอบการ
ทางสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อ.กุลจิรพัส   
บุษกลธนาวรัตน 

70,275.00 

20 7 ส.ค. 2560 บรรยายและฝกปฏิบัติจากประสบการณจริง ผศ.ดร.พัฒนา  ศรีสุรักษ 7,200.00 

21 2-ต.ค. 2560 
บริการผานจุลสารความรูในศาสตรของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

น.ส.อลสิา  อรุณธนหิรัญ 15,729.00 
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ที ่ ว ันทีข่ออนมุัต ิ โครงการ ผูขออนุมตั ิ งบประมาณ 

22 3 ต.ค. 2560 
สัมมนาเชิงวิชาการ โครงการสัมมนาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล
ของนักศึกษา 

อ.วิเชียร  เทียนแพรนิมิตร 14,000.00 

23 9 ต.ค. 2560 
บริการผานจุลสารความรูในศาสตรของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

น.ส.อลสิา  อรุณธนหิรัญ 19,581.00 

24 16 ต.ค. 2560 
อบรมเชิงปฏิบัติการ workshop การเขียนเรซูเม (ใบสมัคร) 
อยางไรใหไดงาน 

อ.พิมพงา  เพ็งนาเรนทร 58,400.00 

25 18 ต.ค. 2560 
นาฏศิ ลป สั มพันธ เพื่ อ นอมสํ านึ ก ในพระมหาก รุณาธิ คุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

อ.ชนิดา  จันทรงาม 41,200.00 

26 20 ต.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน อ.ชาดา  บุนนาค 20,750.00 
27 24 ต.ค. 2560 เขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตร 101 งานทรัพยากรมนุษย ผศ.ดร.ธญวรรณ  กาคํา 4,800.00 
28 30 ต.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลปอาเซียน (อินโดนีเซีย) อ.ชนิดา  จันทรงาม 10,600.00 

29 1 พ.ย. 2560 
เขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการและรวมประชุม ทปสท. สมัย
สามัญประจําป 2560 

อ.ดร.เชษฐา  ทรัพยเย็น 3,400.00 

30 2 พ.ย. 2560 บริการวิชาการนาฏศิลปสูชุมชน อ.ณัฐพร  เพ็ชรเรือง 11,500.00 
31 3 พ.ย. 2560 นาฏกรรมละครไทย อ.อัมพร  ใจเด็จ 17,600.00 

32 9 พ.ย. 2560 
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรม
ไทย อบรมการอานทํานองเสนาะ 

อ.ดร.วิชดุา  พรายยงค 62,900.00 

33 9 พ.ย. 2560 คายพัฒนาความคิดสรางสรรค Creative Camp 18 อ.นิศากร  เพ็ญสมบูรณ 108,200.00 
34 9 พ.ย. 2560 จัดทําเว็บไซตหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการชุมชน อ.สรณา  อนสุรณทรางกูร 20,000.00 
35 9 พ.ย. 2560 ผลิตสื่อเผยแพรและประชาสัมพันธหลักสูตร อ.สรณา  อนสุรณทรางกูร 15,000.00 

36 9 พ.ย. 2560 
บริการผานจุลสารความรูในศาสตรของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

น.ส.อลสิา  อรุณธนหิรัญ 19,581.00 

37 10 พ.ย. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรูสูเสนทางอาชีพ” อ.พิมพงา  เพ็งนาเรนทร 17,200.00 
38 14 พ.ย. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรูสูอาจารยมืออาชีพ” อ.พฤกษา  ดอกกุหลาบ 2,824.00 

39 16 พ.ย. 2560 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสรางทักษะวิทยากรกระบวนการสู
การพัฒนา ทองถิ่นอยางยั่งยืน 

อ.สุระพงษ  สีหมอก 38,850.00 

40 21 พ.ย. 2560 เขารวมอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ นางจิตติมา  อารยะมั่นคง 3,600.00 

41 30 พ.ย. 2560 
วิจัยติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

อ.ศรัณย  สรรพศิริ 60,000.00 

42 30 พ.ย. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ การแตงหนาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ อ.ชนิดา  จันทรงาม     19,700.00  

43 4 ธ.ค. 2560 
บริการวิชาการ การสงเสริมอาชีพของชุมชนดวยหลักสูตรการทํา
ลูกประคบสมุนไพร 

อ.ดร.มลิวัลย สขุประเสริฐ    30,800.00  

44 6 ธ.ค. 2560 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับการ
ปฏิบัติงานในชุมชนและงานสันทนาการ 

อ.สรณา  อนสุรณทรางกูร     20,325.00  

45 12 ธ.ค. 2560 
ผลิ ตสื่ อสิ่ งพิ มพประชาสัมพันธ  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปการศึกษา 2560 

อ.ศรัณย  สรรพศิริ     25,145.00  

46 19 ธ.ค. 2560 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ (เทศกาลคริสตมาส) 

อ.ชมพูนุท  ถาวรวงศ 7,500.00 

47 19 ธ.ค. 2560 เชิญวิทยากรมาใหการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนักศึกษาในชั้นเรียน ผศ.ดร.ณัฐชยา  อุนสกุล 4,500.00 

48 19 ธ.ค. 2560 
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษระดับตนสําหรับผูประกอบการรานอาหาร 

อ.ชมพูนุท  ถาวรวงศ 26,000.00 

49 20 ธ.ค. 2560 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีสูปใหม ผศ.ดร.วงศกร  เพ่ิมผล 3,900.00 
50 20 ธ.ค. 2560 โครงการประกวดการอานทํานองเสนาะ อ.ดร.วิชดุา  พรายยงค 74,000.00 
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51 22 ธ.ค. 2560 
อภิปราย เร่ือง สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 

อ.ยุทธศักดิ ์ ดอีราม 5,700.00 

52 27 ธ.ค. 2560 
อบรมเชิ งปฏิบัติการกระบวนการออกแบบและการผลิต
ภาพเคลื่อนไหวดวยโปรแกรม After Effect 

อ.วิเชียร  เทียนแพรนิมิตร 4,800.00 

53 9 ม.ค. 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการออกแบบแอพพลเิคชั่นบนมือถือ อ.วิเชียร  เทียนแพรนิมิตร 3,600.00 

54 9 ม.ค. 2561 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การออกเสียงภาษาอังกฤษ
สําหรับผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา” 

อ.นพรัตน   
ปญญาดลิกพงศ 

66,600.00 

55 9 ม.ค. 2561 โครงการประกวดถายภาพ : เสน - สาย - แสง - เงา คร้ังท่ี 2 อ.ปณณธร  สมสรวย 23,500.00 

56 15 ม.ค. 2561 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะสําหรับ
เยาวชนและประกวดวาดภาพ : “250 ป กรุงธนบุรี” 

อ.แสนชัย  ลิขติธีรวุฒ ิ 34,000.00 

57 16 ม.ค. 2561 
โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เร่ือง คุณธรรมจริยธรรมกับ
การพัฒนาที่ย่ังยืน 

อ.สรณา   
อนุสรณทรางกูร 

192,200.00 

58 18 ม.ค. 2561 
ใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานในตางประเทศ (อบรมอาจารย
และนักศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจาก Zheji) 

อ.ชาดา  บุนนาค 21,000.00 

59 24 ม.ค. 2561 
โครงการจัดทําเอกสารประวัติและผลงาน นายสันติภพ  
เจนกระบวนหัด 

อ.พิมพงา  เพ็งนาเรนทร 3,000.00 

60 26 ม.ค. 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (รุนท่ี 16) ผศ.ดร.วงศกร  เพ่ิมผล 48,000.00 

61 29 ม.ค. 2561 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารภาครัฐตามหลัก       
ธรรมาภิบาลและการบริการวิชาการปลูกปาชายเลนของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

อ.พิมพงา  เพ็งนาเรนทร 31,550.00 

62 29 ม.ค. 2561 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริการวิชาการ การสอน และ
สาธิตการทําพวงมโหตรใหกับชุมชน” 

ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 23,700.00 

63 1 ก.พ. 2561 
โครงการบ ริการผ านจุ ลสารความ รู ใ นศาสตร ของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

น.ส.อลสิา  อรุณธนหิรัญ 19,581.00 

64 1 ก.พ. 2561 ประกวดการเขียนพูกันจีนและคัดลายมือภาษาจีน อ.ชาดา  บุนนาค 12,900.00 
65 1 ก.พ. 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนพูกันจีนและคัดลายมือภาษาจีน อ.ชาดา  บุนนาค 33,950.00 
66 1 ก.พ. 2561 Art and Design Day 2018 อ.ไชยสิทธิ ์ ชาญอาวุธ 24,800.00 
67 6 ก.พ. 2561 ดูงาน "พิพิธภัณฑศิลปะไทยรวมสมัย Moca" อ.อรนุช  สมคะเน 3,250.00 

68 7 ก.พ. 2561 
แขงขันสะกดคําภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (DRU 
Spelling Bee) คร้ังท่ี 4 

อ.เพ็ญพิสุทธ์ิ  ศิริ 14,500.00 

69 7 ก.พ. 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ "วิชาชีพสมัยใหมและตลาดงานในยุค      
ไทยแลนด 4.0 : โอกาสความทาทายและการเตรียมความพรอม 

อ.ศิริกุล  บัวแกว 51,550.00 

70 8 ก.พ. 2561 โครงการอบรมและสัมมนาความรู การเขียนตอบขอสอบกฎหมาย
และความรูเบื้องตนในการดําเนินคดีศาลปกครอง 

อ.อมลณัฐ  สนั่นศิลป 45,800.00 

71 8 ก.พ. 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูและวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ 
(เทศกาลวาเลนไทน) 

อ.ชมพูนุท  ถาวรวงศ 11,250.00 

72 13 ก.พ. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสรางแนวทางการพัฒนา
นักศึกษากอนฝกประสบการณวิชาชีพตามคุณลักษณะบัณฑิต 

อ.พิมพงา  เพ็งนาเรนทร 65,750.00 

73 14 ก.พ. 2561 โครงการอบรมและสัมมนา เร่ือง ความรูเก่ียวกับกฎหมายทหาร อ.อรรถชัย  วงศอุดมมงคล 7,500.00 

74 26 ก.พ. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษา และ
ทักษะในการประกอบอาชีพ เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 

อ.ดร.วิชดุา พรายยงค 9,800.00 

75 2 ม.ีค. 2561 อบรมทางดานนาฏศิลป เร่ือง กระบวนการนาฏยประดิษฐ อ.สุนันทา  เกตุเหล็ก 6,300.00 
76 2 ม.ีค. 2561 อบรมการเขียนงานวิจัยทางดานนาฏศิลป อ.ณัฐพร  เพ็ชรเรือง 6,300.00 
77 2 ม.ีค. 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการรําเดี่ยวมาตรฐานทางดานนาฏศิลปไทย อ.อัมพร  ใจเด็จ 18,600.00 
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78 7 ม.ีค. 2561 สัมมนาฝกประสบการณ วิชาชีพและอบรมเชิ งปฏิบัติการ
ความกาวหนาในวิชาชีพภาษาจีน 

อ.ชาดา  บุนนาค 24,000.00 

79 8 ม.ีค. 2561 
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ออกแบบของที่ระลึก
ไทย ไปสูระดับโลก” 

อ.นิศากร  เพ็ญสมบูรณ 3,600.00 

80 12 ม.ีค. 2561 โครงการทัศนศึกษาเรียนรูศิลปะและวัฒนธรรมจีนยานเยาวราช อ.ชาดา  บุนนาค 1,500.00 

81 13 ม.ีค. 2561 บริการผานจุลสารความรูในศาสตรของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

น.ส.อลสิา  อรุณธนหิรัญ 19,581.00 

82 19 ม.ีค. 2561 หลักสูตร “การบริหารหลักสูตรสูความเปนเลิศ” รุน 4 อ.สรณา  อนสุรณทรางกูร 19,800.00 

83 19 ม.ีค. 2561 โครงการบรรยายพิ เศษเตรียมความพรอมสําหรับการฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

ผศ.ดร.พัฒนา  ศรีสุรักษ 3,600.00 

84 19 ม.ีค. 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการถักเชือกจีน” อ.ชาดา  บุนนาค 11,750.00 

85 19 ม.ีค. 2561 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "ภาษาอังกฤษกับการทํางานในธุรกิจ
ไมซและธุรกิจการบิน" อ.ชมพูนุท  ถาวรวงศ 10,200.00 

86 22 ม.ีค. 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดวย 
Google  Site 

อ.ดร.ณัฏฐภรณ   
เสารยะวิเศษ 

15,000.00 

87 22 ม.ีค. 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหองสมุดดิจิทัล 
อ.ดร.ณัฏฐภรณ   
เสารยะวิเศษ 20,000.00 

88 22 ม.ีค. 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดวย QR 
Code 

อ.ดร.ณัฏฐภรณ   
เสารยะวิเศษ 

15,000.00 

89 27 ม.ีค. 2561 ขอเขารวมโครงการอบรมครูเครือขายนาฏศิลป ป 2561 อ.ณัฐพร  เพ็ชรเรือง 7,000.00 
90 27 ม.ีค. 2561 เตรียมความพรอมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคร้ังท่ี 18 ผศ.ดร.รสริน  ดิษฐบรรจง 34,400.00 
     

รวม 2,552,652.00 

 

แผนภูมิแสดงผลการดําเนินงานจําแนกตามโครงการ
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