
 

 

 

 
 

ขอมูลทั่วไป 

 

 

 



 

 
รายงานประจําป  2561  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร หนา 1 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
ประวัติคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดกอตั้งขึ้นเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 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 
 ในขณะนั้น โรงเรียนยังไมมีสถานที่เปนของตนเอง จึงใหนักเรียนสวนหนึ่งเรียนที่โรงเรียนชางกอสรางอุเทนถวาย 
สวนที่เหลือนําไปฝากเรียนที่โรงเรียนการชางสตรีพระนครใต และโรงเรียนเสาวภา จนกระทั่ง พ.ศ.2495 กรมอาชีวศึกษา 
ดําเนินการซื้อที่ดินและสิ่งกอสราง 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 ธนบุรี 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 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร  ในปนั้นจึงมีหมวด
วิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตอมา พ.ศ.2527 ไดมีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ 2 สามารถเปดสอนได 3 
สาขาวิชา  เปนผลใหเปลี่ยนจากหมวดวิชาเปนคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และไดจัดการศึกษาสาขาศิลป
ศาสตร โดยมีหัวหนาคณะวิชาเปนผูบริหารและแบงการบริหารวิชาการเปนภาควิชา 
 ตอมาเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2538 มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยครูธนบุรี 
เปนสถาบันราชภัฏธนบุรี และเปลี่ยนชื่อคณะวิชาเปนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีฐานะเทียบเทากอง และให
ผูบริหารดํารงตําแหนงคณบดี จัดการบริหารวิชาการเปนภาควิชาเชนเดิม และในป พ.ศ. 2542 สถาบันไดปรับการบริหาร
วิชาการในคณะ เปลี่ยนจากภาควิชาเปนโปรแกรมวิชา และไดเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยเริ่มจากหลักสูตรไทยศึกษา
และสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา ตอมาไดมีโปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ซึ่งมี
ผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 ทําใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนหนึ่งในสี่คณะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร และจัดการเรียนการสอนหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไป รวมกับคณะครุศาสตร 
 ปจจุบันคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีภารกิจหลัก คือ ทํา
หนาที่สรางและถายทอดองคความรูเพื่อพัฒนาทองถิ่น ในปการศึกษา 2561 มีสาขาวิชาที่เปดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี จํานวน 10 สาขาวิชา และรับผิดชอบการสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปใหกับนักศึกษาทุกคณะ 
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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://human.dru.ac.th/ 
 
 

 
 

Facebook คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
https://www.facebook.com/dru.ac.th/ 
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ตราสัญลักษณคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 
 

สัญลักษณ คือ สิ่งที่แสดงถึงบุคลิกภาพของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ครบถวนดวยความหมายของลักษณะอักษรที่เรียบงายและมีความทันสมัย 

แตคงไวซึ่งเอกลักษณความเปนไทยท่ีแสดงถึงการพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
หัวของตัวอักษรมีเอกลักษณความเปนไทย และเปนเสมือนลูกศรที่ชี้ไปขางหนา 

แสดงถึงการพัฒนาตนเองอยางมีประสิทธิภาพและไมมีที่สิ้นสุด 
การผสมผสานระหวางตัวอักษร 2 ตัว คือ 

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

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

 
สีประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 
สีประจําคณะ คือ สีแสดหรือสีสม เปนสีครุยวิทยฐานะของสาขาวิชาศิลปศาสตรมาแตเดิม 

ปจจุบันมีประกาศในพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ในมาตรา 7 ไดกําหนดสีประจําสาขาวิชา ดังนี้ 
(3) สาขาวิชานิติศาสตร สีขาว (5) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สีเขียวเขม  

(6) สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยกุตศิลป สีแดงเลือดนก (9) สาขาวิชาศิลปศาสตร สีแสด 
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ปรัชญาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
"คนพัฒนา สังคมพัฒนา ดวยภูมิปญญาและคุณธรรม" 

 
 

วิสัยทัศนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
เปนคณะท่ีมีศักยภาพ พรอมในการพัฒนาคน พัฒนาสังคม 

ดวยภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล  
มุงมั่นผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ คุณธรรม และมีจริยธรรมในวิชาชีพ 

 
 

พันธกิจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

มุงผลิตบัณฑิตใหใฝรู มีคุณธรรม สามารถประกอบวิชาชีพ  
เปนพลเมืองดี สรางทักษะชีวิตในการแกปญหาและมีสวนรวมพัฒนาสังคม  

สรางสรรคงานวิจัย เสริมสรางความสามารถทางภาษา  
ใหบริการวิชาการตามความตองการของทองถิ่น อนุรักษ ทํานุบํารุง  

และพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
 
 

อัตลักษณของนักศึกษา 
 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต 
2. มีทักษะวิชาชีพ ทกัษะคอมพิวเตอร 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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แผนยุทธศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.2562-2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ ดังตอไปนี้ 
ปรัชญา  คนพัฒนา สังคมพัฒนา ดวยภูมิปญญาและคุณธรรม 
วิสัยทัศน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนคณะที่มีศักยภาพ พรอมในการพัฒนาคนพัฒนาสังคม ดวยภูมิ

ปญญาไทยและภูมิปญญาสากล มุงมั่นผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ คุณธรรม และมีจริยธรรมในวิชาชีพ 
พันธกิจ มุงผลิตบัณฑิตใหใฝรู มีคุณธรรม สามารถประกอบวิชาชีพ เปนพลเมืองดี สรางทักษะชีวิตในการ

แกปญหา และมีสวนรวมพัฒนาสังคม สรางสรรคงานวิจัย เสริมสรางความสามารถทางภาษา ใหบริการ
วิชาการตามความตองการของทองถิ่น อนุรักษ    ทํานุบํารุง และพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม 

อัตลักษณ  มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต  
     มีทักษะวิชาชีพ ทักษะคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มศักยภาพงานวิจัยสรางองคความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  

 และงานสรางสรรค 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น  

           และภูมิปญญาไทย    
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4   การพัฒนาทองถ่ิน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5   การผลิตและพัฒนาครู 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6   ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7   พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
1. รอยละความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรไมนอยกวารอยละ 80 
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนอันดับหนึ่งทางวิชาการดานชุมชนฝงธนบุรี  และชุมชนใน

สมุทรปราการ ภาษา และวัฒนธรรมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1.1 กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพไดมาตรฐานมาตรฐานสากล 
1.2 บัณฑิตมีความรูความสามารถทางวิชาการ มีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะทางภาษา และมีคุณสมบัติ

ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
1.3 คณะฯ มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพ 
1.4 กระบวนการจัดหาวัสดุการศึกษาและครุภัณฑการศึกษาที่เพียงพอกับความตองการในดําเนินงาน 
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กลยุทธ 
1.1 จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถในศาสตรเพื่อรับผิดชอบบัณฑิตภายในคณะฯ 
1.2 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
1.3 พัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีความรูในการจัดทําประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง

ระดับคณะฯและหลักสูตรฯ 
1.4 จัดหาวัสดุอุปกรณการศึกษา และครุภัณฑการศึกษาใหเพียงพอตอการดําเนินงานภายในคณะฯ 

ตัวชี้วัด 
1.1 จํานวนอาจารยและผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการจัดจางเปนไปตามเปาหมายของคณะฯ 
1.2 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมและโครงการพัฒนา

ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะภาษา 
1.3 จํานวนกิจกรรมนักศึกษาที่มีการนําความรูดานประกันคุณภาพไปใชทุกประเภทกิจกรรม 
1.4 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
1.5 รอยละของการจัดซื้อวัสดุการศึกษา ครุภัณฑการศึกษาเปนไปตามเปาหมาย 

กลยุทธที่ 1.1  จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถในศาสตรเพื่อรับผิดชอบบัณฑิตภายในคณะฯ 
มาตรการ 

1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจัดจางอาจารยและผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถในศาสตรที่รับผิดชอบ 

กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
มาตรการ 

1. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางดานภาษาตางประเทศ และคอมพิวเตอร โดยใหนักศึกษาตางชาติใน
มหาวิทยาลัยเขารวมในชมรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาใหนักศึกษาไทย เชนใชนักศึกษาจีน หรือใชนักศึกษาที่อยู
ชายแดนภาคใตของไทยที่สามารถพูดภาษายาวีไดเปนตัวชวย 

2. จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการและการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผูนําเพื่อใหนักศึกษา         มีสุขภาพแข็งแรง
รูแพ  รูชนะ รูอภัย และมีบุคลิกภาพที่ด ี

3. จัดกิจกรรมการแขงขันวิชาการในสาขาตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรู และทักษะ โดยเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
แกนักศึกษา 

กลยุทธที่ 1.3 พัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีความรูในการจัดทําประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งระดับคณะฯและหลักสูตรฯ 

มาตรการ 
1. จัดอบรม/โครงการ/เกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับคณะฯ และหลักสูตร 
2. จัดโครงการใหความรูดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษาในคณะฯ 

กลยุทธที่ 1.4 จัดหาวัสดุอุปกรณการศึกษา และครุภัณฑการศึกษาใหเพียงพอตอการดําเนินงาน     ภายในคณะฯ 

มาตรการ 
1. จัดทําโครงการขออนุมัติซื้อวัสดุการศึกษา ครุภัณฑการศึกษาตามที่สาขาวิชาภายในคณะฯ   ขออนุจัดซื้อให

เปนไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   เพิ่มศักยภาพงานวิจัยสรางองคความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐและงาน
สรางสรรค 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
2.2 เผยแพรและถายทอดองคความรู ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  

กลยุทธ 
2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
2.2 เผยแพรและถายทอดองคความรู ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ตัวชี้วัด 
1. คณะฯ และสาขาวิชาจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหแกอาจารยประจําและนักศึกษา 
2. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ที่ไดรับทุนวิจัย 
3. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน 
4. จํานวนของงานวิจัยและงานสรางสรรค 
5. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการเผยแพรในการประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ
6. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 
7. จํานวนบทความวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ไดรับการตีพิมพในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI  หรือวารสารที่มีชื่อปรากฏอยู
ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติที่ สกอ.กําหนด 

8. มีวารสารวิชาการของคณะฯทีไ่ดมาตรฐานของ สกอ.หรือปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลยุทธที่ 2.1    พัฒนาศักยภาพนักวิจัย  

มาตรการ 
1. เสริมสรางความรูความเขาใจดานการวิจัยใหกับนักวิจัยรุนใหม 
2. สรางระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อสรางนักวิจัยรุนใหมโดยสรรหาผูเชี่ยวชาญการวิจัยเปนที่ปรึกษาหรือใชระบบรุน

พี่ท่ีมีผลงานวิจัยและมีประสบการณในการทํางานวิจัยสอนรุนนองในลักษณะทีมงานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและ
กัน 

3. สนับสนุนงบประมาณการวิจัยตลอดจนจัดหาบุคลากร อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการบริการวิจัย
ใหเพียงพอ 

4. พัฒนาองคความรูดานวิจัยและรูปแบบการขอทุนวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงานและแหลงทุน 
5. จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลที่เอ้ือตอการทําวิจัย 

กลยุทธที่ 2.2    เผยแพรและถายทอดองคความรู ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 

มาตรการ 
1. จัดหาชองทางการเผยแพรผลงานวิจัยใหกับนักวิจัยผานวารสารที่สามารถอางอิงได 
2. จัดสัมมนาวิชาการเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของคณาจารยและนักศึกษา  
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3   ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาไทย    

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
3.1 เพื่ออนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิน่ 
3.2 เพื่อเผยแพรและบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

กลยุทธ 
3.1 อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นธนบุรีและสมุทรปราการ 
3.2 เผยแพรและบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นกับการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
2. จํานวนโครงการดานศิลปวัฒนธรรมที่มีการเผยแพรตอสาธารณะชน 
3. จํานวนโครงการดานศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
4. จํานวนโครงการที่มีการประเมินผลความสําเร็จและนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานศิลปะ

และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. จํานวนผลงานดานศิลปวัฒนธรรมที่สรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและเปนที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 
6. จํานวนบุคลากรที่ไดรับเชิญเปนวิทยากร หรือผูทรงคุณวุฒิในระดับองคกรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับ

นานาชาต ิ

กลยุทธที่ 3.1     อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นธนบุรีและสมุทรปราการ 

มาตรการ 
1. สรางความรูความเขาใจใหกับผูเกี่ยวของไดเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย

และภูมิปญญาของทองถิ่น 
2. สงเสริมการทํางานวิจัย หรืองานสรางสรรค เพื่อสรางองคความรูและรวบรวมขอมูล ดานศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
3. จัดสรางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
4. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภาครัฐ ภาคเอกชนทองถิ่นในการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ ฟนฟู สืบสาน 

พัฒนา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นธนบุรีและสมุทรปราการ 
5. จัดกิจกรรมใหความรู จัดนิทรรศการ จัดประกวด แขงขัน สาธิต และเชิดชูเกียรติผูที่มีผลงานดีเดนดาน

ศิลปวฒันธรรม โดยมุงไปสูการสรางมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรม 
6. สรางคานิยมพ้ืนฐานของคณะฯทั้งในระดับอาจารยและนักศึกษาโดยเนนการปลูกจิตสํานึกความเปนไทย เชน 

กิจกรรมการใสผาไทยในโอกาสตางๆ ประกวดรําไทย แขงขันการอานภาษาไทยและเขียนภาษาไทยใหถูกตอง แขงขันการ
ตอบปญหาเกีย่วกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  
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กลยุทธที่ 3.2    เผยแพรและบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา  

มาตรการ 
1. เผยแพรและถายทอดความรูเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชนและทองถิ่น ตลอดจนมีการเผยแพรความรู

ดานศิลปวัฒนธรรมแกชุมชนและทองถิ่น ดวยกระบวนการและสื่อท่ีหลากหลาย 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมประเพณีกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศโดยเฉพาะในกลุมอาเซียน 
1. บูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4   การพัฒนาทองถิ่น 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
4.1 ชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
4.2 ชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานสังคม 
4.3 ชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.4 ชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานการศึกษา/การเรียนรูตลอดชีวิต 

กลยุทธ 
4.1  สรางและพัฒนาความรวมมือกับจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่และดําเนินโครงการตามพันธกิจและ

ศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
4.2  บูรณาการความรวมมือภายในคณะฯและภายนอกคณะฯ (ภาครัฐ ภาคเอกชน       ภาคประชาสังคม) ใน

การดําเนินโครงการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมายอยางมีนัยสําคัญ 
4.3  บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาและอาจารย กับ

การพัฒนาทองถิ่น 

ตัวชี้วัด 
1. มีฐานขอมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของชุมชน) เพื่อใชใน

การวิเคราะหประเมิน และวางแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2. จํานวนหมูบานชุมชนที่คณะฯดําเนินโครงการอันเปนผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
3. รอยละของจํานวนหมูบานที่คณะฯ เขาดําเนินโครงการพัฒนาหมูบานทั้งหมดในพ้ืนที่บริการ  
4. จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่นของคณะฯ และจํานวนโครงการฯ สะสม แยกประเภทตามเปาประสงค 
5. จํานวนภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับคณะฯดําเนินโครงการพัฒนา

ทองถิ่นในพ้ืนที่บริการ 
6. จํานวนผูเขารวมโครงการที่เก่ียวกับการนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะคนไทย

ที่พึงประสงคท้ัง 4 ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง มีอาชีพมีงานทํา และเปนพลเมืองดีมี
วินัย)สูการปฏิบัติในพื้นที่บริการของคณะฯ 

7. รอยละของจํานวนหมูบานที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น 
8. จํานวนวิสาหกิจชุมชน หรือ ผูประกอบการหรือผูประกอบการใหมในพื้นที่บริการของคณะฯ ที่ประสบ

ความสําเร็จจากการสนับสนุนองคความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
9. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดครัวเรือนที่ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เปาหมายการพัฒนาของ

คณะฯ 
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10. จํานวนผลงานวิจัยและองคความรูตางๆ ที่ถูกนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

กลยุทธที่ 4.1 สรางและพัฒนาความรวมมือกับจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และดําเนินโครงการตามพันธกิจ
และศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
 

มาตรการ 
1. พัฒนาทองถิ่นในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดวยจิตวิญญาณ ในลักษณะ Area Base 
2. ตองเกิดจากความรวมมือ การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และการบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐหรือภาค

ประชาสังคม ในระดับจังหวัดและทองถิ่น 
3. สรางปฏิสัมพันธที่ดีกับทุกภาคสวนในพื้นที ่
4. สรางระบบฐานขอมูล ตองรูจักทองถิ่นที่รับผิดชอบเปนอยางด ี
5. กําหนดพื้นท่ีรับผิดชอบใหชัดเจน ไมทับซอนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น 
6. ประสานงานกับผูวาราชการอยางใกลชิด 

กลยุทธที่ 4.2  บูรณาการความรวมมือภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม) ในการดําเนินโครงการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมายอยางมีนัยสําคัญ 

มาตรการ 

1. วางแผนพัฒนาภายใตบริบทของพื้นที่และยุทธศาสตรจังหวัดโดยความรวมมือทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

2. ใหทุกภาคสวนเขามามีบทบาทตามภารกิจของตนเอง โดยมีองคความรูของมหาวิทยาลัยเปนสื่อประสาน 
3. มีการบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในระดับจังหวัดและทองถิ่น 
4. มีการบูรณาการรวมกันของแตละคณะ สาขาวิชาหนวยงานสนับสนุนอื่นตามพันธกิจและศักยภาพ 
5. จัดตั้งคณะทํางานรวมในการพัฒนาทองถิ่นในแตละโครงการ โดยบูรณาการความรับผิดชอบรวมกันอยางเต็ม

ศักยภาพ 
6. มุงพัฒนาโครงการพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุตามเปาหมายอยางมีนัยสําคัญ 
7. ไมดําเนินการในลักษณะเปนผูนําการพัฒนา ใหดําเนินการในลักษณะรวมพัฒนา 
8. ยึดความตองการของทองถิ่นเปนสําคัญ ไมยึดความตองการของตนเองเปนที่ตั้ง 
9. มีการติดตามและประเมินผล 
10. มุงใหชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนาและอยูไดดอยตนเองอยางยั่งยืน 

กลยุทธที่ 4.3  บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาและอาจารย กับ
การพัฒนาทองถิ่น 

มาตรการ 

1. อาจารยและบุคลากรควรมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น  โดยถือเปนสวนหนึ่งของภาระงาน 
2. ทุกสาขาวิชา ตองผลักดันใหมีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการพัฒนาทองถ่ิน 
3. การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาและอาจารย ใหมีการบูรณาการกับการพัฒนาทองถิ่น 
4. นําองคความรูที่ไดรับจากการพัฒนาทองถิ่นมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
5. ปรับปรุงกระบวนการวิจัยใหตอบโจทยความตองการของทองถิ่น/ประเทศ สามารถนําไปใชไดจริงและถูก

นําไปใชอยางเปนรูปธรรม 
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6. สรางเครือขายความรวมมือกับทองถิ่น องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

7. เรงการเผยแพรบทความทางวิชาการ งานวิจัยของอาจารย สูสาธารณะใหเกิดประโยชน     มากขึ้น โดยไม
อางภาระงานเปนอุปสรรค  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5   การผลิตและพัฒนาคร ู

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
5.1 พัฒนาอาจารยมืออาชีพ ใหมีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ 

5.1 พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ 

ตัวชี้วัด 
1. รอยละของอาจารยที่ไดรับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย มหาวิทยาลัย   ราชภัฏธนบุรี 

กลยุทธ   
5.1 พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ 

มาตรการ   
พัฒนาอาจารยมืออาชีพ ใหมีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
6.1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับ

ประเทศดวย การบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที ่
6.2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิตดวยอัตลักษณดานสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 

พรอมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
6.3 อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปนที่ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

กลยุทธ 
6.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนา

ทองถิ่นและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
6.2 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหบูรณาการกับการทํางาน และเสริมสรางทักษะและจิตสํานึกในการพัฒนา

ทองถิ่น 
6.3 พัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหไดตามเปาหมาย 
6.4 ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใชบัณฑิต ทั้งดานสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และ

คุณลักษณะ 4 ประการ 
6.5 พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ 
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ตัวชี้วัด 
1. จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยและ/หลักสูตรใหมแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองตอการพัฒนา

ทองถิ่นและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 
2. จํานวนแหลงเรียนรูที่ไดรับการพัฒนา 
3. ผลงานของนักศึกษาไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือไดรับรางวัลในระดับชาติและนานาชาต ิ
4. รอยละของนักศึกษาที่ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา(สําหรับหลักสูตรที่มี

องคกรวิชาชีพกํากับ) 
5. ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐาน CEFR หรือ

เทียบเทามาตรฐานสากลอ่ืน ๆ 
6. อัตราการไดงานทํา/ทํางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ป 
7. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผูใชบัณฑิตเพิ่มขึ้น  
8. รอยละของอาจารยที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการ 

กลยุทธที่ 6.1  ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัยและพัฒนาหลกัสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนา
ทองถิ่นและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

มาตรการ 

1.  ทบทวนหลักสูตร สาขาวิชาที่เปดสอน โดยกระบวนการการมีสวนรวมจากภาคผูใชบัณฑิต 
2.  ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร รวมกันในรูปแบบสหวิทยาการ 
3.  ปรับปรุงหลักสูตรใหมีกิจกรรม/โครงงานเพื่อพัฒนาชุมชนแบบ Area Base 
4.  ปรับปรุงหลักสูตรใหมีการบูรณาการกับการทํางานWork Integrated Learning 
5.  ยกเลิกหลักสูตรที่ไมมีนักศึกษาเรียน บัณฑิตตกงานสูง โอกาสในการไดงานทํายาก  
6.  สนับสนุนการพัฒนาและเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีศักยภาพพรอม 

กลยุทธที่ 6.2  พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ 

มาตรการ 

1. วางแผนพัฒนาคุณภาพอาจารยผูสอน 
2. สรรหาและพัฒนาอาจารยเพื่อรองรับหลักสูตรใหม 
3. ใหความสําคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนการการเรียนการสอนใหม ไมใชวิธี เดิมๆ ควรใช Digital 

Innovation ในการเรียนการสอนอยางเต็มที ่
4. พัฒนาอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตามแผนพัฒนาบุคลากร 
5. ใหอาจารยทุกคน มีสื่อการเรียนการสอนรายวิชา บนเว็บไซตของมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
6. ใหอาจารยทุกคน มีการตีพิมพงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการในชองทางที่มี Impact Factor 
7. ใหความสําคัญการพัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพมากขึ้น ทั้งตําแหนงทางวิชาการและระดับคุณวุฒิ 
8. เรียกรองใหอาจารยมีจิตวิญญาณความเปนครู  รวมมือรวมใจกัน มุงผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อยาคิดวาเปน

ภาระ 
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กลยุทธที่ 6.3  ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหบูรณาการกับการทํางาน และเสริมสรางทักษะและจิตสํานึกในการ
พัฒนาทองถิ่น 

มาตรการ 
1. วางแผนพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน ทองถิ่น และประเทศ 
2. พัฒนาการสอนรายวิชาใหสามารถปลูกฝงทัศนคติและจิตอาสาในการพัฒนาทองถิ่น 
3. มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํางาน Work Integrated Learning 
4. รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพในรูปแบบทวิภาคี 

กลยุทธที่ 6.4  พฒันาแหลงเรียนรูเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหไดตามเปาหมาย 

มาตรการ 

1. สรางหรือพัฒนาแหลงเรียนรูในการผลิตบัณฑิตที่ Active & Effective  
2. บูรณาการแหลงเรียนรูเพือ่การผลิตบัณฑิตและใหบริการประชาชนไปดวย 
3. ปรับปรุงและพัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด และโสตทัศนูปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกตอการ

เรียนการสอนและการเรียนรูของนักศึกษา 

กลยุทธที่ 6.5  ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใชบัณฑิต ทั้งดานสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 
และคุณลักษณะ 4 ประการ 

มาตรการ 
1. ยกระดับคณะสาขาวิชา และอาจารย ผลิตบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต ทั้งดานสมรรถนะวิชาชีพ 

ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 
2. อาจารยทุกคนมีสวนในการปลูกฝงนักศึกษาใหมีทัศนคติที่ดีและถูกตอง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง มีอาชีพ

มีงานทํา เปนพลเมืองดีมีวินัย ตามพระราโชบาย โดยสอดแทรกในหลักสูตร 
3. เชิญผูมีประสบการณตรงจากทุกภาคสวนมาเปนวิทยากร 
1. 4.  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามอัธยาศัย เชน E-learning การเรียนรูดวยตนเอง    การเรียนรูจาก

ชุมชน เปนตน และกิจกรรมที่พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะภาษา ทักษะการเรียนรู ทักษะการคิดวิเคราะห และทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการและการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผูนําเพื่อใหนักศึกษา        มีสุขภาพแข็งแรง
รูแพ  รูชนะ  รูอภัย และมีบุคลิกภาพท่ีด ี

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เปาประสงค 
7.1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ

คลองตัว มุงเนนการสรางธรรมาภิบาล ความพรอม และความสามารถปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับ
สถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

7.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
ดานการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่สรางความมั่นคงใหกับประเทศ 
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กลยุทธ 

7.1 สงเสริมบุคลากรที่เปนคนดีคนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความรูความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนา 
คณะฯและมหาวิทยาลัยและทองถิ่นอยางเต็มที ่

7.2 สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศเพื่อเสริมสรางประสิทธิผลตามวิสัยทัศนและ
พันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

7.3 เพิ่มบทบาทการเปนคณะฯ เพื่อทองถิ่นโดยใหความสําคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย 
กับการพัฒนาทองถิ่นและการสรางผลประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา 

7.4 ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะดานฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว  

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนอาจารยและนักศึกษา ศิษยเกา ที่ไดรับรางวัลในระดับชาต/ินานาชาต ิ
2. ระดับผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสการบริหารงานของผูบริหารคณะฯ 
3. ผลสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ ของประชาชน/ผูรับบริการ ที่มีตอคณะฯ 
4. จํานวนเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศ 
5. จํานวนผลงานวิจัยและองคความรูตางๆ ที่เปนทรัพยสินทางปญญาตอจํานวนผลงานดังกลาวที่ถูกนําไปใช

ประโยชนอยางเปนรูปธรรม 
6. จํานวนฐานขอมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ทองถิ่น 
7. มีฐานขอมูลศิษยเกาและจัดกิจกรรมสัมพันธเพื่อขยายเครือขายและปรับปรุงขอมูลอยางสม่ําเสมอ 
8. ผลการสํารวจการรับรูขาวสารของบุคลากรภายในคณะฯ 

กลยุทธที่ 7.1 สงเสริมบุคลากรที่เปนคนดีคนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความรูความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยและทองถิ่นอยางเต็มที ่
 

มาตรการ 

1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. สนับสนุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยตามแผนพัฒนา

บุคลากร 
3. สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถและสรางเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ของบุคลากร

สายสนับสนุน 
4. สงเสริมบุคลากรเปนคนดี มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
5. สงเสริมบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยและทองถิ่นตามพระราโชบาย ตาม

ความรูความสามารถและศักยภาพอยางเต็มที ่
6. รวมพลัง หัวใจ ในมหาวิทยาลัย คณะ ทุกหนวยงานใหเปนเอกภาพ มีความสามัคคี สรางเกียรติและความ

ภาคภูมิใจใหเกิดแกนักศึกษาและแตละหนวยงาน 
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กลยุทธที่ 7.2  เพิ่มบทบาทการเปนคณะฯ เพื่อทองถิ่นโดยใหความสําคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย 
กับการพัฒนาทองถิ่นและการสรางผลประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา 

มาตรการ 

1. ระดมสรรพกําลังและทรัพยากรจากทุกภาคสวนมาบูรณาการการทํางานรวมกับชุมชนและภาคีตางๆ 
2. ใหความสําคัญกับแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นของคณะฯ 
3. จัดลําดับความสําคัญของโครงการใหชัดเจน นําแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

กลยุทธที่ 7.3  สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศเพื่อเสริมสรางประสิทธิผลตามวิสัยทัศนและ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มาตรการ 

1. ขยายความรวมมือกับหนวยงาน สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ 
2. จัดกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
3. พัฒนาเครือขายในกลุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
4. ใชทรัพยากรทางการศึกษารวมกันระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
5. ใหทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
6. เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ การสื่อสารภายในและภายนอกองคกรใหสังคมรับรูผลงานในทุกชองทาง 
7. สรางวัฒนธรรมองคกรใหดีขึ้นดังเชนในอดีต เกิดการรวมพลัง ลดความขัดแยง   
8. รวมพลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศใหเขมแข็งยิ่งขึ้น เพิ่มมิติความรวมมือ การใชทรัพยากรรวมกัน  

ลดมิติความทับซอน มิติการแขงขัน 

กลยุทธที่ 7.4  ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะดานฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากรใหทันสมัย 
รวดเร็ว  

มาตรการ 
1. ปรับปรุงกฎ ระเบียบขอบังคับ ประกาศตางๆใหทันสมัย สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนไป และสอดคลองกับ

สากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและขจัดปญหาอุปสรรคตอการปฏิบัติงานและการใหบริการ 
2. สงเสริมการสรางความรูความเขาใจเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และปลูกฝงใหเปน

คานิยมรวมขององคกร 
3. ใหผูบริหาร อาจารย และบุคลากรทุกระดับ ยึดถือและปฏิบัติตาม กฎหมาย ขอบังคับ ขอเท็จจริง มติ 

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด  ยึดหลักประสิทธิผล  หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลัก
ความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุงเนนฉันทามต ิ

4. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญใหทันสมัย 
5. ปรับปรุงประสิทธิภาพและเสถียรภาพการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายอินเทอรเน็ตให

ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเกิดประโยชน โดยลดงาน Paper Work 
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กรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ระหวางวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2560 – 1 เมษายน พ.ศ.2562 
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กรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตั้งแต 2 เมษายน พ.ศ. 2562 – ปจจุบัน 
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กรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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กรรมการบริหารวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ระหวางวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2560 – 17 มนีาคม พ.ศ.2562 
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กรรมการบริหารวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ระหวางวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2560 – ปจจุบัน 
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ผูชวยคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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โครงสรางการบริหารงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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รองคณบดีฝายวิชาการ 

และประกนัคุณภาพการศึกษา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รสริน   

ดิษฐบรรจง 

โครงสรางการบริหารงานภาควิชามนุษยศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร 
อาจารย ดร.วาริด  เจริญราษฎร 

ประธานหลักสตูร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(อาจารยชมพูนุท  ถาวรวงศ) 

ประธานหลักสตูร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
(อาจารยชาดา  บุนนาค) 

 

ประธานหลักสตูร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย 
(อาจารย ดร. วิชุดา  พรายยงค 13 พ.ย. 57 – 13 ธ.ค. 61) 

(อาจารยวฆินาย  ดีสุวรรณ 14 ธ.ค. 61 – ปจจุบัน) 

ประธานหลักสตูร ศป.บ. สาขาวชิาออกแบบทัศนศิลป   
(อาจารยพัณณภัสสร  ภัทธภาสิทธิ ์17 มี.ค. 58 – 17 มี.ค. 62) 

(อาจารยนิศากร  เพ็ญสมบูรณ 18 มี.ค. 62 – ปจจุบัน)  
 

ประธานหลักสตูร ค.บ. สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง 
(อาจารยชนิดา  จันทรงาม) 

 

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 

รองคณบดี 
ฝายวิจัยและ 

บริการวิชาการ 
อาจารย ดร.มลิวัลย  สุขประเสริฐ 

ประธานหลักสตูร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัฒนา  ศรีสุรักษ) 

ประธานหลักสตูร ศป.บ. สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลปและ
ออกแบบดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

(อาจารยปณณธร  สมสรวย 17 มี.ค. 58 – 17 มี.ค. 62) 
(อาจารยแสนชัย ลิขิตธีรวุฒ 18 ม.ีค. 62 – ปจจบุัน) 

 (อาจารยวิเชียร  เทยีนแพรนิมิตร) 
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รองคณบดีฝายวิชาการ 

และประกนัคุณภาพการศึกษา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รสริน   

ดิษฐบรรจง 

โครงสรางการบริหารงานภาควิชาสังคมศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานหลักสตูร ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการชมุชน 
(อาจารยสรณา  อนุสรณทรางกูร 3 เม.ย. 57 – 22 ม.ค. 62)  

(อาจารยสุระพงษ  สีหมอก 22 ม.ค. 62 – ปจจุบัน ) 

ประธานหลักสตูรนิติศาสตร 
(อาจารยอรรถชัย  วงศอุดมมงคล) 

 

ประธานหลักสตูร รป.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(อาจารยศิริกุล บวัแกว รักษาการ 1 ธ.ค. 61 – 16 ม.ค. 62 ) 

(อาจารยศราวิน  ชิณวงศ 17 ม.ค. 62 – ปจจุบัน) 

คณบด ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธญวรรณ  กาคํา 

 

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

หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร 
อาจารยยุทธศักดิ์  ดอีราม 

รองคณบดี 
ฝายบริหารและพัฒนา 

อาจารยพิมพงา   
เพ็งนาเรนทร 

รองคณบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา
และประชาสัมพันธ 
อาจารยศรัณย  สรรพศิริ 

รองคณบดี 
ฝายวิจัยและ 

บริการวิชาการ 
อาจารย ดร.มลิวัลย  สุขประเสริฐ 



 

 

 

 
 

บุคลากร 
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บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
 ปการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการหรืออาจารย จํานวน 79 คน 
จําแนกตามวุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 
 

ตําแหนงทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
อาจารย 3 58 7 68 
ผูชวยศาสตราจารย - 3 8 11 
รองศาสตราจารย - - - - 
ศาสตราจารย - - - - 

รวม 3 61 15 79 
  

* ขอมูล ณ 25 เมษายน 2562 
 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการหรืออาจารย 
จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
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Annual Report  2018  Faculty of Humanities and Social Sciences Page 28 

1.  ขาราชการ 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

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

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

(บรรณารักษศาสตร) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 

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) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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 
พัฒนบริหารศาสตร 

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  
9. นายยงยุทธ  ดําศรี อาจารย ศษ.บ. (ศิลปะภาพพิมพ) วิทยาเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2534 2564 
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ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

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

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

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2546 2579 

   นบ.ท.  
(เนติบัณฑิตไทย) 

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา 

2541  

   น.บ. (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2540  
11. นายวสันต ลิมปเฉลิม อาจารย ปร.ด. (สหวิทยาการ) 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) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2538  
   ป.ชั้นสูง Certificate 

(ELICOS) 
University of Sydney 2532  

   ประกาศนียบัตร
มัคคุเทศก 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2533  

   ศศ.บ. (ภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน 

2524  

13. น.ส.อรนุช รอยแกว ผูชวย 
ศาสตราจารย 

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

2541 
2532 

2569 

 

2.  อาจารยโครงการคลังสมองมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

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

1. น.ส.ไพลิน เชิญเพชร ผูชวย 
ศาสตราจารย 

ศศ.ม.  
(เอเชียตะวนัออกเฉียงใต) 

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 อันดบั 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 ตําแหนงทาง
วิชาการ 

วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันที่บรรจ ุ

1 นายองอาจ   อาจารย ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2548 1 ก.ค. 2550 
 มากสิน  ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตเพาะชาง 
2544  

2. น.ส.วิชุดา  
พรายยงค (ดร.) 

อาจารย ปร.ด. (ภาษาไทย)  
กศ.ม. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 
2550 

12 พ.ย. 2550 

   (การสอนภาษาไทย) ประสานมิตร   
   ค.บ. (ภาษาไทย) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2545  
3. นายศิลปชัย   

ลีลิตธรรม 
อาจารย น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) 

นบ.ท. (เนติบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกริก 
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง 

2550 
2531 

26 พ.ย. 2550 

   ไทย) เนติบัณฑิตยสภา   
   น.บ. (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2529  
4. น.ส.ศิริกุล  บัวแกว อาจารย รป.ด.  (การบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 

กําลังศึกษา 17 มี.ค. 2551 

   รป.ม.  
(การเงินการคลัง) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 

2543  

   ป.บัณฑิต 
(การวิจัยทางสังคม) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2552  

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

ดิษฐบรรจง  
(ดร.) 

ผูชวย 
ศาสตราจารย 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2558 
2550 
2545 

2 เม.ย. 2551 

   เกียรตินิยมอันดับ 1    
6. นายสรณา  

อนุสรณทรางกูร 
อาจารย ปร.ด. (การศึกษาและ

การพัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลัยบูรพา กําลังศึกษา 9 มิ.ย. 2551 

   ศศ.ม. (พัฒนาชนบท
ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2550  

   ศศ.ม. (ไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2549  
   ประกาศนียบัตร 

(วชิาชีพครู) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

2543  

   พธ.บ.  
(พระพุทธศาสนา) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

2544  

7. นางพิมพงา   
เพ็งนาเรนทร 

อาจารย รป.ม.  
(รัฐประศาสนศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 2550 23 มิ.ย. 2551 

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

บุษกลธนาวรัตน 
อาจารย 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 

ผูชวย 
ศาสตราจารย 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ  
เปนภาษานานาชาติ) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550 3 พ.ย. 2551 

   ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ)  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2548  
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ชื่อ – สกุล ตําแหนงทาง
วิชาการ 

วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันที่บรรจ ุ

10. น.ส.ชมพูนุท  
ถาวรวงศ 

อาจารย ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 2546 3 พ.ย. 2551 

   ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ) 

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2541  

11. น.ส.เพ็ญพิสุทธ์ิ  
ศิร ิ

อาจารย ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ 
เพื่ออาชีพ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2551 1 ธ.ค. 2551 

   ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549  
12. นายวีรชัย   

อําพรไพบูลย 
อาจารย อ.ด. (ภาษาอังกฤษ) 

อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2560 
2543 

1 ธ.ค. 2551 

 (ดร.)  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2537  
13. น.ส.ณัฐกาญ   

ธีรบวรกุล 
อาจารย ศป.ม. (ทัศนศิลป-

ศิลปะสมัยใหม) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 

2549 1 เม.ย. 2552 

   ศษ.บ. (ศิลปะประยุกต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล 

2539  

14. นายเชษฐา   
ทรัพยเย็น 

อาจารย ร.ด. (รัฐศาสตร) 
ร.ม. (การปกครอง) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2556 
2547 

1 เม.ย. 2552 

 (ดร.)  ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548  
   ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2538  
15. นายชัยมงคล  

สุพรมอินทร 
(ดร.) 

อาจารย รป.ด. (นโยบาย
สาธารณะและการ
จัดการภาครัฐ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2560 1 เม.ย. 2552 

   รป.ม. (การบริหาร
จัดการ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  2550  

   B.A. (Political 
Sciences) 

University of Delhi, India 2543  

16. นางอามีนะฮ 
 เบ็ญสะอาด 

อาจารย ศศ.ม. (ภาษาศาสตร) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2552 
2545 

13 ก.ค. 2552 

18. นายไชยสิทธิ ์ 
ชาญอาวุธ 

ผูชวย 
ศาสตราจารย 

ศป.ด. (นฤมิตศิลป) 
ศป.ม. (นฤมิตศิลป) 
ศศ.บ. (นิเทศศิลป) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏธนบุรี 

กําลังศึกษา 
2551 
2546 

15 ต.ค. 2553 

19. นายปณณธร  
สมสรวย 

อาจารย ค.ม. (ศิลปศึกษา) 
ศ.บ. (นิเทศศิลป) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2551 
2545 

6 มิ.ย. 2554 

    วิทยาเขตเพาะชาง   
20. น.ส.พัณณภัสสร อาจารย ศป.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549 15 ก.ย. 2554 

 ภัทธภาสิทธ์ิ  ศป.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546  
21. นายแสนชัย  

ลิขิตธีรวุฒิ 
อาจารย ค.ม. (ศิลปศึกษา) 

ศศ.บ. (ศิลปกรรม- 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยครูสวนดุสิต 

2549 
2533 

15 ก.ย. 2554 

   ออกแบบนิเทศศิลป)    
22. นายวิฆนาย   

ดีสุวรรณ 
อาจารย ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

ค.บ. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

2550 
2543 

17 พ.ค. 2555 

23. นายยุทธศักดิ์  
ดีอราม 

อาจารย น.ม. (กฎหมาย
มหาชน) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2551 1 พ.ค. 2555 

   น.บ. (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2542  
24. นายอรรถชัย  

วงศอุดมมงคล 
อาจารย น.ม.  (กฎหมาย

อาญา) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2548 1 พ.ค. 2555 

   น.บ. (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2541  
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ชื่อ – สกุล ตําแหนงทาง
วิชาการ 

วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันที่บรรจ ุ

25. นายวัชรพล  
ยงวณิชย 

อาจารย ร.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กําลังศึกษา 1 พ.ค. 2555 

   รป.ม.  
(การจัดการภาครัฐ
และเอกชน) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 

2554  

   ร.บ. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552  
26. น.ส.ชาดา  

บุนนาค 
อาจารย M.A. (Teaching Chinese 

for Speakers of Other 
Language) 

Xiamen University 2552 1 พ.ย. 2555 

   ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2550  
27. นางธนารัตน  

อนุวัฒนปรีชา 
ผูชวย 

ศาสตราจารย 
น.ม. (นิติศาสตร) 
น.บ. (นิติศาสตร) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2551 
2533 

1 ธ.ค. 2555 

28. นายศรณัย   
สรรพศิริ 

อาจารย M.A. (Visual 
Communication) 

Eastern Michigan University 2540 1 ม.ีค. 2556 

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

เจริญราษฎร (ดร.) 
อาจารย ปร.ด. (ภาษาไทย) 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2560 
2553 

1 ม.ีค. 2556 

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

ธานีวัฒน 
(สมุทรปราการ) 

อาจารย อ.ม.  (ภาษาไทยเพื่อ
การพัฒนาอาชีพ) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2554 
 

2551 

1 มี.ค. 2556 

32. นางจันทนา   
อินทฉิม (ดร.) 
(สมุทรปราการ) 

ผูชวย 
ศาสตราจารย 

รป.ด.  
(การจัดการภาครัฐและ
เอกชน) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  2555 15 พ.ย. 2556 

   รป.ม. (นโยบายสาธารณะ
และการบริหารบุคคล) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2539  

   บช.บ. (บัญช)ี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2533  
33. นายวงศกร  

เพิ่มผล  
ผูชวย 

ศาสตราจารย 
ศน.ด. (พุทธศาสน
ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2555 ปรับเปน พม. 

 (ดร.)  M.A. (Buddhist 
Studies) 

University of Delhi , India 2540 1 พ.ย. 2556 

   Diploma 
(Journalism) 

Baradiya College, India 2541 บรรจุเดิม 

   พธ.บ. (ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

2538 1 พ.ย. 2543 

   ป.ธ.9 (บาล)ี กรมการศาสนา 2535  
34. น.ส.ชนิดา  

จันทรงาม 
อาจารย ศป.ด. (นาฏยศิลป) 

ศป.ม. (นาฏยศิลป) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กําลังศึกษา 
2555 

27 ม.ค. 2557 
บรรจุเดิม  (อตจ.) 

   ศป.บ. (นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545 4 ม.ค. 2555 
35. น.ส.สุนันทา  

เกตุเหล็ก 
อาจารย ศป.ด. (นาฏยศิลป) 

ศป.ม. (นาฏยศิลป
ไทย) 
ศป.บ. (นาฏยศิลปไทย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กําลังศึกษา 
2556 

 
2553 

27 ม.ค. 2557 
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36. น.ส.อรนุช 
สมคะเน 
(สมุทรปราการ) 

อาจารย 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) 

อาจารย ศป.ม. (ออกแบบ
นิเทศศิลป) 
ศศ.บ. (ออกแบบ
นิเทศศิลป) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

2553 
 

2542 

ปรับเปน พม. 
1 ส.ค. 2557 

บรรจุเดิม (อตจ.) 
4 ม.ค. 2555 

38. น.ส.ณัฐพร  
เพ็ชรเรือง 

อาจารย ศป.ด. (นาฏยศิลป) 
ศศ.ม. (นาฏยศิลป
ไทย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กําลังศึกษา 
2555 

18 เม.ย. 2559 

   ศป.บ.(ศิลปะการ 
แสดงนาฏศิลปไทย) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2551  

39. น.ส.กัลยรัตน  อาจารย อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2557 18 เม.ย. 2559 
 กลิ่นสุวรรณ  ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2552  
40. น.ส.อุมาวรรณ  อาจารย อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2551 18 เม.ย. 2559 
 รุยาพร  ค.บ. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547  
41. น.ส.จิรดา  

เอื้อศิริวัฒนชัย 
อาจารย ศศ.ม. (ภาษาและการ

สื่อสาร) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 

2557 18 เม.ย. 2559 

42. นายอัมพร  ใจเด็จ อาจารย กศ.ม. (ศิลปะการ 
แสดงศึกษา) 
ศศ.บ. (นาฏกรรมไทย) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2559 
 

2555 

1 ม.ีค. 2562 

42. น.ส.สุรียพร สลับสี อาจารย ร.ม. (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยบูรพา 2557 18 เม.ย. 2559 
 (สมุทรปราการ)  รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2555  
43. น.ส.วิลดา  

ศรีทองกุล 
อาจารย ศศ.ม. (ภาษาและการ

สื่อสาร) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 

2542 2 พ.ค. 2559 

 (สมุทรปราการ)  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2538  
46. นายพงษพัต   

วัฒนพงศศิริ 
(สมุทรปราการ) 
 

อาจารย รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร) 
บธ.ม. (การตลาด) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2556 
2552 
2550 

17 ต.ค. 2559 

47. นายศราวิน   
ชิณวงศ 
(สมุทรปราการ) 

อาจารย รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร) 
รป.บ. (บริหารรัฐกิจ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2559 
2555 

25 ต.ค. 2556 

48. น.ส.อมลณัฐ   
สน่ันศิลป 

อาจารย น.ม. (นิติศาสตร) 
นบ.ท. (เนติบัณฑิต
ไทย) 
น.บ. (นิติศาสตร) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2559 
2558 

 
2555 

26 มิ.ย. 2560 

49. น.ส.กมลชนก  
ธรรมมิกะ 
(สมทุรปราการ)   

อาจารย ศศ.ม. (ภาษาศาสตร
ประยุกต) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2559 
 

2552 

26 มิ.ย. 2560 

50. น.ส.อนุสรา   
ศรีวิระ 
(สมุทรปราการ) 

อาจารย อ.ม. (ภาษาไทย) 
อ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2559 
2554 

26 มิ.ย. 2560 
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ชื่อ – สกุล ตําแหนงทาง
วิชาการ 

วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันที่บรรจ ุ

51.  นายจักรพันธ  
พรหมฉลวย 
(สมุทรปราการ) 

อาจารย ร.ม. (การเมืองการ
ปกครอง) 
ศศ.บ.(การพัฒนา
ชุมชน) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2558 
2555 

26 มิ.ย. 2560 

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2548 
 

2533 

15 ก.พ. 2559 

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

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2558 15 ก.พ. 2559 

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

ออกแบบผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2557 15 ก.พ. 2559 

  ท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2553  
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
สื่อสารการศึกษา) 
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2557 
 

2550 

1 ก.ย. 2559 

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

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2556 
 

2553 

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) 

สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร 
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

2558 
 

2553 

1 มิ.ย. 2560 
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5.  อาจารยโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 

ชื่อ – สกุล วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันที่บรรจ ุ
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 วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันที่บรรจ ุ
1. นางจิตติมา  อารยะมั่นคง รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยสยาม 2552 1 ส.ค. 2554 
  ศศ.บ. (ภาษาไทย-การใชภาษา) สถาบันราชภัฏธนบุรี 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  

 
7.  ลูกจางประจํา 

ชื่อ – สกุล วฒุิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันที่บรรจุ 
1. น.ส.สมสมร ทรัพยแสงสง ศศ.บ. (การประชาสัมพันธ) 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 2560 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 2561 

 
ภาคปกติ กรุงเทพมหานคร 
 

สาขาวิชา ระดับ จํานวน 
การจัดการชุมชน ปกติ ป.ตรี 62 คน 
นิติศาสตร ปกติ ป.ตรี 86 คน 
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ปกติ ป.ตรี 103 คน 
ภาษาไทย ปกติ ป.ตรี 218 คน 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปกติ ป.ตรี 150 คน 
รัฐประศาสนศาสตร ปกติ ป.ตรี 216 คน 
ออกแบบนิเทศศิลป ปกติ ป.ตรี 78 คน 
ออกแบบทัศนศิลป ปกติ ป.ตรี 51 คน 
การสรางสรรคศิลปะดิจทิัล ปกติ ป.ตรี 50 คน 
นาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.) ปกติ ป.ตรี 5 ป 102 คน 

 รวม 1,190 คน 
 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ กรุงเทพมหานคร

การจัดการชุมชน, 62

นิติศาสตร, 86
ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร, 103

ภาษาไทย, 218

ภาษาอังกฤษธุรกิจ, 150

รัฐประศาสนศาสตร, 216

ออกแบบนิเทศศิลป, 78

ออกแบบทัศนศิลป, 51

การสรางสรรคศิลปะดิจิทัล, 50

นาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.),
 102
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ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 
 

สาขาวิชา ระดับ จํานวน 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ พิเศษ ป.ตรี 75 คน 
ภาษาไทย พิเศษ ป.ตรี 34 คน 
นิติศาสตร (พิเศษ) พิเศษ ป.ตรี 56 คน 
รัฐประศาสนศาสตร พิเศษ ป.ตรี 95 คน 
 รวม 260 คน 

 
 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษา ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ภาษาอังกฤษธุรกิจ, 75

นิติศาสตร (พิเศษ), 56

รัฐประศาสนศาสตร, 95

ภาษาไทย, 34

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

นิติศาสตร (พิเศษ)

รัฐประศาสนศาสตร

ภาษาไทย
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ภาคปกติ สมุทรปราการ 
 

สาขาวิชา ระดับ จํานวน 
ภาษาไทย ปกติ ป.ตรี 24 คน 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปกติ ป.ตรี 31 คน 
ออกแบบนิเทศศิลป ปกติ ป.ตรี 65 คน 
รัฐประศาสนศาสตร ปกติ ป.ตรี 100 คน 
ออกแบบทัศนศิลป ปกติ ป.ตรี 9 คน 
 รวม 229 คน 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษา ภาคปกติ สมุทรปราการ
ภาษาไทย, 24

ออกแบบนิเทศศิลป, 65

รัฐประศาสนศาสตร, 100

ออกแบบทัศนศิลป, 9

ภาษาอังกฤษธุรกิจ, 31

ภาษาไทย

ออกแบบนิเทศศิลป

รัฐประศาสนศาสตร

ออกแบบทัศนศิลป

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
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ภาคพิเศษ สมุทรปราการ 
 

สาขาวิชา ระดับ จํานวน 
รัฐประศาสนศาสตร พิเศษ ป.ตรี 119 คน 
 รวม    119 คน 

 
* ขอมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 สํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 

 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษา ภาคพิเศษ สมุทรปราการ

รัฐประศาสนศาสตร, 39

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

การพัฒนาบุคลากร 
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การพัฒนาบุคลากร  
(อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานในประเทศ) 

 
วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
มิถุนายน 2561    

2 มิ.ย. 61 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง ประชุมวิชาการระดับชาติดานภาษาไทย 
“วิวิธวิจยัภาษาไทย” ครั้งที่ 2 

จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย กทม. 

ไมเบิกจาย 

4 มิ.ย. 61 อ.วารีพร ศักดิ์สมบูรณ ประชุมวิชาการประจาํป พ.ศ.2561 ใน
หัวขอเรื่อง “IACUC Training, 
Alternative, Responsible Science 
and Microbiome Research” 

โรงแรมฮอลิเดยอินน 
กทม. 

ไมเบิกจาย 

4 มิ.ย. 61 อ.สรณา อนุสรณทรางกูร โครงการคายนิดาพัฒนาผูนาํ ครั้งที่ 5 สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร  
กทม. 

ไมเบิกจาย 

4-6 ม.ิย. 61 อ.ดร.ณัฏฐภรณ  
เสารยะวิเศษ 
อ.นพรัตน ปญญาดิลกพงศ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวพิากษ
รายงานการประเมินตนเอง สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาํป
การศึกษา 2562 

บานกรูด อาเคเดีย  
รีสอรท แอนด สปา 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5-8 ม.ิย. 61 อ.สุกฤตา อภิชยัชูพงศ อบรมเตรียมตัวกอนเกษียณบุคลากร
ภาครัฐ ประจําป 2561 ตามโครงการ
เตรียมความพรอมประชากรสูสังคม
ผูสูงอายุ รุนที่ 7 

ศูนยสงเสริมสุขภาพ 
มิชชั่น จังหวัดสระบุร ี

หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

6 มิ.ย. 61 ผศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา ประชุมจัดตั้งสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏแหง
ประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
จันทรเกษม กทม. 

ไมเบิกจาย 

8 มิ.ย. 61 ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม ประชุมเพื่อรับฟงการชี้แจงเปาหมาย วถัตุ
ประสงค และสรางความเขาใจในแนวคิด
ทิศทางการดําเนินงานรวมกัน  

โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค  
กทม. 

ไมเบิกจาย 

13-15 ม.ิย. 61 อ.ศรัณย  สรรพศิริ นํานักศึกษาภาคปกติจํานวน 100 คน และ
ภาคพิเศษ 30 คน ไปจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผูนํานักศึกษา มหาวิทยาลยัราช
ภัฏธนบุร ี

ชลพฤกษรีสอรท  
จังหวัดนครนายก 

สํานักงานอธกิารบด ี

18-22 ม.ิย. 61 อ.ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร โครงการฝกอบรม “สรางนักวิจัยรุนใหม 
(ลูกไก)” ประจาํป 2561 รุนที่ 4 

มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช  
จังหวัดนนทบุร ี

ไมเบิกจาย 

18-23 มิย. 61 อ.วรางคณา กรเลิศวานิช 
อ.พงศพินิจ พินิจดาํ 

ฝกอบรมการพัฒนาผูประกอบการ OTOP 
ผลิตภัณฑชุมชน และการบรรยายฝก
ปฏิบัติการในหัวขอ การพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชน การพัฒนาบรรจุภัณฑ การพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ 

โรงแรมวังสําราญ  
จังหวัดปราจนีบุร ี

ไมเบิกจาย 

20 มิย. 61 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง ประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทยวิจยั
เพื่อประชาชน”  

โรงแรมเซ็นทารา  
กทม. 

ไมเบิกจาย 

21-22 มิย. 61 อ.บงกชรัตน ล้ําเลิศ 
อ.นิศากร เพ็ญสมบูรณ 
อ.พัณณภัสสร  
ทรัพยประเสริฐ 
อ.วิเชียร เทียนแพรนิมิต 
อ.ศรัณย สรรพศิริ 

โครงการสัมมนาอบรมความรูดานทฤษฎี
ศิลปสําหรับอาจารยผูสอนทัศนศิลปใน
ระดับภูมิภาคและระดับชาต ิ“Art Theory 
for Visual Arts” ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

หอศิลปวัฒนธรรม 
แหงกรุงเทพมหานคร 

ไมเบิกจาย 
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วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
มิถุนายน 2561 (ตอ)    

 อ.ณัฐกาญ ธีรบวรกุล 
อ.องอาจ มากสิน 
อ.แสนชัย ลิขิตธีรวุฒ ิ
อ.ชาคริต เกตุเรืองโรจน 

   

25-27 มิย. 61 ผศ.ดร.วงศกร เพิ่มผล 
อ.จิรดา เอื้อศิริวัฒนชัย 
อ.ชาคริต เกตุเรืองโรจน 
อ.แสนชัย ลิขิตธีรวุฒ ิ
อ.นพพร ระรินทร 
อ.อุมาวรรณ รุยาพร 
อ.ศรัณย สรรพศิริ 
อ.องอาจ มากสิน 
อ.พงษพัต วัฒนพงศศิร ิ
อ.กมลชนก ธรรมมิกะ 
อ.จักรพันธ พรมฉลวย 
อ.อัมพร ใจเด็จ 
อ.พฤกษา ดอกกุหลาบ 
น.ส.จุฬาภรณ สมรอบรู 
น.ส.อลิสา อรุณธนหิรัญ 

โครงการฝกอบรมการใชชีวิตอยางมี
คุณภาพของนักศึกษาใหม มหาวิทยาลยั
ราชภัฏธนบุรี ประจําปการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
ธนบุรี สมุทรปราการ 

ไมเบิกจาย 

     

กรกฎาคม 2561    

2 ก.ค. 61 อ.ชาดา บุนนาค ประชุมความรวมมือดานวิชาการระดับ
นานาชาติ เพือ่แลกเปลีย่นดานการศึกษา
และการวิจัย ระหวางไทย-จีน 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร กทม. 

ไมเบิกจาย 

8-10 ก.ค. 61 อ.สุระพงษ สีหมอก นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 20 คน ไป
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนอม
นําศาสตรพระราชาสูการจัดการชุมชน
อยางยั่งยืน ครั้งที่ 1 

บานสวนเกาแสน 
จังหวัดสมุทรปราการ 

เงินบํารุงการศึกษา 

9-13 ก.ค. 61 อ.อัมพร ใจเด็จ โครงการฝกอบรม “สรางนักวิจัยรุนใหม 
(ลูกไก)” ประจาํป 2561 รุนที่ 5 

มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช  
จังหวัดนนทบุร ี

ไมเบิกจาย 

12 ก.ค. 61 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง โครงการพัฒนานักวจิัยรุนใหม “กาวแรกสู
การขอรับทุนและการเปนนักวิจยัรุนใหม
ของ สกว. (พ.ศ.2562-2564)” (สาขา
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปกรรม) 

ศูนยมานุษยวิทยา 
สิรินธร กทม. 

ไมเบิกจาย 

14 ก.ค. 61 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง บรรยายพิเศษชุด “เทิดคุณอาจรยิา อมรา-
สุดาพร”  

จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย กทม. 

ไมเบิกจาย 

18 ก.ค. 61 อ.ชาดา บุนนาค ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อรับฟงและให
ขอคิดเห็นตอ (ราง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาภาษาจีน 

โรงแรมมณเฑียร  
กทม. 

ไมเบิกจาย 

18 ก.ค. 61 อ.อัมพร ใจเด็จ โครงการประชุมวิชาการระดับชาต ิ“สืบ
สานศาสตรศิลป สงเสริมสยาม สูความ
ยั่งยืน” 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขตสุพรรณบุร ี
จังหวัดสุพรรณบุร ี

ไมเบิกจาย 

19-22 ก.ค. 61 อ.ดร.เชษฐา ทรัพยเย็น การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “บทบาท
หนาที่ของสภาคณาจารยและขาราชการ
มหาวิทยาลัยกับทิศทางของกระทรวง 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
อุบลราชธาน ี
จังหวัดอุบลราชธาน ี

สภาคณาจารยและ
ขาราชการ 
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วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
กรกฎาคม 2561 (ตอ)    

  อุดมศึกษาในอุดมคติตอการศึกษาไทย
แลนด 4.0” และการประชุมที่ประชุม
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหง
ประเทศไทย 

  

24 ก.ค. 61 อ.จักรพันธ พรมฉลวย เขารับงบประมาณสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมและนโยบายการดูแลผูสูงอายุใน
โครงการอาสายวุกาชาด สรางสุข เพื่อ
ผูสูงอาย ุ

โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ กทม. 

ไมเบิกจาย 

24-26 ก.ค. 61 อ.ศราวิน ชิณวงศ อบรมหลักสูตร กาวสูองคการ 4.0 อยาง
ยั่งยืนดวยการบริหารจัดการ Big Data 
และนวัตกรรม รุนที่ 2 

โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส 
กทม. 

เงินบํารุงการศึกษา 

31 ก.ค. 61 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง เสวนาทางวิชาการเร่ือง “พลังของภาษา 
ปญญาสังคมไทย” 

จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย กทม. 

ไมเบิกจาย 

31 ก.ค. 61 ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม 
อ.ศราวิน ชิณวงศ 

นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 36 คน ไป
จัดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร
และศึกษาดูงาน “กิจกรรมปลูกพืชใหชาง 
เฉลิมพระเกียรต”ิ 

เขตรักษาพันธุสัตวปา 
เขาอางฤาไน  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เงินบํารุงการศึกษา 

     

สิงหาคม 2561     

1-2 ส.ค. 61 ผศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ระบบการ
บริหารจัดการงานพันธกจิสัมพันธกับสังคม 
ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน” 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
อุตรดิตถ 
จังหวัดอุตรดิตถ 
 

เงินงบประมาณ 
แผนดิน 

2-6 ส.ค. 61 อ.องอาจ มากสิน โครงการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ 
โครงการพิเศษของนักศึกษาหลกัสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ภายใตชื่อ  
“ลอกคราบ” 

โรงแรมริเวอรไซด 
พลาซา กทม. 

ไมเบิกจาย 

4-6 ส.ค. 61 อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 
อ.นพพร ระรินทร 
อ.สุระพงษ สีหมอก 

นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 20 คน ไป
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบิด
จากขางใน : การใหคําปรึกษากับการ
พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน ครั้งที่ 1 

บานคลองหนองงูเหา 
บานคลองทองคุง 
บานรวมใจพัฒนา 
จังหวัดสมุทรปราการ 

เงินบํารุงการศึกษา 

11-13 ส.ค. 
61 

ผศ.ดร.วงศกร เพิ่มผล นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 100 คน ไป
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต (รุนที ่16) 

วัดชัยมงคล 
จังหวัดสมุทรปราการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

14 ส.ค. 61 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง นํานักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย เขารวม
การแขงขันอานฟงเสียง 

ธนาคารธนชาติ กทม. 
 

ไมเบิกจาย 

15 ส.ค. 61 อ.นิศากร เพ็ญสมบูรณ 
อ.บงกชรัตน ล้ําเลิศ 
อ.องอาจ มากสิน 

สํารวจสถานที่เพือ่เตรียมความพรอมในการ
จัดโครงการอบรมพัฒนาความคิด
สรางสรรค Creative Camp 20  

ศูนยพัฒนาบุคลากร 
ศิลาภิรมย  
จังหวัดสระบุร ี

ไมเบิกจาย 

17 ส.ค. 61 อ.พงษพัต วัฒนพงศศิร ิ
อ.สุรียพร สลับส ี

นํานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
จํานวน 3 คน เขารวมการแขงขันตอบ
ปญหากฎหมายรอบคัดเลือกสวนภูมภิาค 
เนื่องในวันรพี 2561 ระดับชั้นอุดมศึกษา  

สมาคมองคการ 
บริหารสวนจังหวัด 
แหงประเทศไทย  
จังหวัดนนทบุร ี

ไมเบิกจาย 

     
 
 
 
 
 



 

 
รายงานประจําป  2561  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร หนา 43 

วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
สิงหาคม 2561 (ตอ)    

20-21 ส.ค. 61 ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง 
อ.องอาจ มากสิน 
อ.ชาคริต เกตุเรืองโรจน 
อ.วรางคณา กรเลิศวานิช 
อ.พงศพินิจ พินิจดาํ 

วิทยากรโครงการคายศิลปะเพือ่พัฒนา
ความคิดสรางสรรค ใหกับเยาวชนในชุมชน 
โรงเรียนในโครงการ 17 โรงเรียน  

วิทยาลยัชุมชนตราด 
จังหวัดตราด 

ไมเบิกจาย 

24 ส.ค. 61 อ.จักรพันธ พรมฉลวย เขารับงบประมาณสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมและนโยบายการดูแลผูสูงอายุใน
โครงการอาสายวุกาชาด สรางสุข เพื่อ
ผูสูงอาย ุ

โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ กทม. 

ไมเบิกจาย 

30 ส.ค. 61 อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร ประชุมเรื่อง แนวทางการบริหาร
งบประมาณบูรณาการวจิัยและนวัตกรรม 
ปงบประมาณ 2563 

ศูนยการประชุม 
อิมแพค เมืองทองธาน ี
จังหวัดนนทบุร ี

ไมเบิกจาย 

     

กันยายน 2561     

1 ก.ย. 61 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง ประชุมการประกวดสุนทรพจนอุดมศึกษา
เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจกัรีวงศ 
ประจําป 2561 

จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย กทม. 

ไมเบิกจาย 

1-2 ก.ย. 61 ผศ.ดร.พัฒนา ศรีสุรักษ 
อ.เพ็ญพิสุทธิ์ ศิร ิ

นํานักศึกษาภาคพิเศษ จํานวน 29 คน ไป
จัดโครงการอบรมสัมมนาการเตรียมความ
พรอมฝกประสบการณวิชาชพีภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

โรงแรมลองบีช ชะอํา 
จังหวัดเพชรบุร ี

เงินคาบํารุงการศึกษา 

7 ก.ย. 61 อ.กุลจิรพัส บุษกลธนาวรัตน ประชุมเสวนาเพื่อรับฟงความคิดเห็น เรื่อง 
การเปดเผยรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อทํา
หนาที่ประเมินผลงาน 

โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค  
กทม. 

ไมเบิกจาย 

10-11 ก.ย. 61 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง งานมหกรรม “ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูป
ประเทศ”  

โรงแรมเซ็นทารา บาย 
เซ็นทารา ศูนยราชการ 
กทม. 

ไมเบิกจาย  

11 ก.ย. 61 ผศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา การสัมมนาเรื่อง “การปฏิรูปการศึกษา”  สโมสรทหารบก กทม. ไมเบิกจาย  
     

ตุลาคม 2561     

4 ต.ค. 61 อ.ศิริกุล บัวแกว  
อ.ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร 

นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 70 คน ไป
จัดโครงการศึกษาดูงาน “พพิิธภัณฑตาน
โกง” สํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ของสาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร 

พิพิธภัณฑตานโกง 
สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ กทม. 

ไมเบิกจาย  

13 ต.ค. 61 ผศ.ดร.วงศกร เพิ่มผล นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 40 คน ไป
จัดโครงการฝกอบรมธรรมะจากปา 

วัดปาพิชยัวัฒนมงคล 
จังหวัดสมุทรปราการ 

เงินคาบํารุงการศึกษา 

16-20 ต.ค. 61 อ.ดร.เชษฐา ทรัพยเย็น ประชุมเสวนาทางวิชาการเรื่อง  
“ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 
สําหรับสภาคณาจารยและขาราชการ” 
และการประชุม ทปสท. 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สุราษฎรธาน ี 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

สภาคณาจารยและ
ขาราชการ 

18-19 ต.ค. 61 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง นําเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุมศรี
อยุธยาครั้งที่ 9 “วจิัยและนวัตกรรมเพื่อ
สังคม” หัวขอ “คําใชเรียกผูสูงอายุที่
สะทอนความรุนแรงที่ปรากฏในขาว
หนังสือพิมพไทย”  

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณใน 
พระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

ไมเบิกจาย  
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วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
ตุลาคม 2561 (ตอ)    

29-30 ต.ค. 61 อ.กุลจิรพัส บุษกลธนาวรัตน ประชุม Preparing for the Future : The 
Role of ASEAN (Higher) Education. 
Frameworks in a Disruptive World 

โรงแรมพูลแทน  
คิงสเพาเวอร กทม. 

ไมเบิกจาย  

29 ต.ค.-9 
พ.ย. 61 

ผศ.ดร.วงศกร เพิ่มผล นํานักศึกษาจํานวน 14 คน ไปจัดการแสดง
กระตั้วแทงเสือ 

ศาลากลาง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ไมเบิกจาย  

     

พฤศจิกายน 2561    

8-10 พ.ย. 61 อ.สุระพงษ สีหมอก ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกลา ครัง้ที่ 
20 ประจําป 2561 เรื่อง ประชาธิปไตย : 
กาวยางเพื่อการพัฒนา Thai Democracy 
on the Move  

ศูนยประชุม 
สหประชาชาต ิกทม. 

ไมเบิกจาย  

8-14 พ.ย. 61 อ.สุระพงษ สีหมอก นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 95 คน ไป
จัดโครงการศึกษาแหลงเรียนรูชุมชนและ
ความมั่นคงทางอาหารบนพื้นฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนบานหวยแกว 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

ไมเบิกจาย  

16 พ.ย. 61 อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร งานพิธีมอบรางวัล NACC Awards 2018 สํานักงาน ป.ป.ช. 
จังหวัดนนทบุร ี

ไมเบิกจาย  

16 พ.ย. 61 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง นํานักศึกษา จาํนวน 2 คน เขารวม
ประกวดสุนทรพจนภาษาไทยอุดมศึกษา
สําหรับนักศึกษาจีน หัวขอ ไทย-จีน สาย
สัมพันธฉันมิตร สานเศรษฐกิจสูศตวรรษที่ 
21 

มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย กทม. 

ไมเบิกจาย  

     

ธันวาคม 2561    

1 ธ.ค. 61 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง นํานักศึกษา จาํนวน 2 คน เขารวม
ประกวดสุนทรพจนภาษาไทยอุดมศึกษา
เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจกัรีวงศ 
ประจําป 2561 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
กทม. 

ไมเบิกจาย  

2-3 ธ.ค. 61 อ.ธนารัตน อนวุัฒนปรีชา ประชุมวิชาการและนาํเสนอผลงานวิจยั
ระดับชาติและนานาชาต ิ“ราชภฏัวิจยั ครั้ง
ที่ 5 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
เพชรบุรี  
จังหวัดเพชรบุร ี

สถาบันวิจยัและพัฒนา 
2-5 ธ.ค. 61 อ.ณัฐกาญ ธีรบวรกุล 

12 ธ.ค. 61 ผศ.ไพลิน เชิญเพชร 
อ.ชาดา บุนนาค 
อ.อามีนะฮ เบ็ญสะอาด 
อ. Wu Zhibin 
อ. Zheng Min 
อ. Yang Qijie 

นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 30 คน ไป
ศึกษาดูงาน 

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีว 
เฉลิมพระเกียรต ิ
กทม. 

ไมเบิกจาย  

19 ธ.ค. 61 อ.ดร.วสันต ลิมปเฉลิม 
อ.ศิริกุล บัวแกว 
อ.ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร 

นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 43 คน ไป
ศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงาน 
“พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหวั (ร.7)” 

สถาบันพระปกเกลา 
กทม. 

ไมเบิกจาย  
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วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
มกราคม 2562    

14 ม.ค. 62 อ.ดร.มลิวัลย สุขประเสริฐ 
ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม 
ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 
อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 
อ.ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร 
อ.ศราวิน ชิณวงศ 
อ.ศิริกุล บัวแกว 
น.ส.จุฬาภรณ สมรอบรู 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การเสริมสรางความรักความสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย และหนาที่พลเมือง 
สิทธิหนาที่ของตนเองตอผูอื่น ภายใต
พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข”  

องคการบริหาร 
สวนตําบลแพรกษา 
จังหวัดสมุทรปราการ 

เงินงบประมาณ
แผนดิน 

14 ม.ค. 62 อ.กุลจิรพัส บุษกลธนาวรัตน 
อ.นพพร ระรินทร 

นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 70 คน ไป
จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการ
พัฒนางานบริการสาธารณะและการ
วางแผนพัฒนาในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

เทศบาลตําบลลูกแก 
จังหวัดกาญจนบุร ี

ไมเบิกจาย  

23 ม.ค. 62 อ.ดร.วสันต ลิมปเฉลิม 
อ.ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร 
อ.ศิริกุล บัวแกว 

นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 44 คน ไป
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และศกึษา
ดูงาน “พิพิธภัณฑวัดไตรมิตรและศูนย
ศึกษาประวัติศาสตรและเศรษฐกิจ
เยาวราช"  

พิพิธภัณฑวัดไตรมิตร
และศูนยศึกษา
ประวัติศาสตรและ
เศรษฐกิจเยาวราช 
กทม. 

เงินคาบํารุงการศึกษา 

24-25 ม.ค. 62 อ.ดร.เชษฐา ทรัพยเย็น 
อ.กุลจิรพัส บุษกลธนาวรัตน 
อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 

สัมมนาทางวิชาการโครงการ “การพัฒนา
ศักยภาพและสรางเครือขายสภาคณาจารย
และขาราชการ” เรื่อง บทบาทของ
มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาทองถิ่นดวย
ศาสตรพระราชา และการประชุมทีป่ระชุม
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหง
ประเทศไทย  

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
เพชรบูรณ 
จังหวัดเพชรบูรณ 

สภาคณาจารยและ
ขาราชการ 

25-26 ม.ค. 62 ผศ.ดร.วงศกร เพิ่มผล นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 40 คน ไป
จัดโครงการจิตอาสา “เราทําดี ดวยหัวใจ”  

วัดบองตีล้าง  
จังหวัดกาญจนบุร ี

ไมเบิกจาย  

28 ม.ค. 62 อ.พฤกษา ดอกกุหลาบ โครงการบริการวิชาการและสงเสริมทักษะ
การเรียนรู ประจาํปงบประมาณ 2561 
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การอางองิ
และการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA  

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สวนสุนันทา กทม. 

เงินงบประมาณ
แผนดิน 

28 ม.ค. 62 อ.ดร.มลิวัลย สุขประเสริฐ 
ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม 
อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 
อ.ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร 
อ.ศราวิน ชิณวงศ 
อ.ศิริกุล บัวแกว 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การเสริมสรางความรักความสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย และหนาที่พลเมือง 
สทิธิหนาที่ของตนเองตอผูอื่น ภายใต
พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข”  

องคการบริหาร 
สวนตําบลบางโฉลง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

เงินงบประมาณ
แผนดิน 

29 ม.ค. 62 อ.ดร.วิชุดา พรายยงค นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 80 คน ไป
จัดโครงการศึกษาดูงานเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพภาษาไทย 

สถานีโทรทัศน
กองทัพบก ชอง 5 
กทม. 

ไมเบิกจาย  

30 ม.ค.- 
6 ก.พ. 62 

อ.ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร ประชุมนําเสนอผลงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  

เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุร ี

ไมเบิกจาย  
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วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
กุมภาพันธ 2562    

5-8 ก.พ. 62 อ.นพรัตน ปญญาดิลกพงศ โครงการสัมมนาเครือขายสํานกัวิทยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ คร้ังที่ 8 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
เพชรบูรณ 
จังหวัดเพชรบูรณ 

ศูนยภาษา 

11 ก.พ. 62 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง โครงการเสวนา 50 ป วันพระราชทานนาม 
131 ป มหาวิทยาลยัมหิดล “เดินหนา
สถาบันอุดมศึกษากับความทาทายใน
อนาคต” 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
จังหวัดนครปฐม 

ไมเบิกจาย  

15 ก.พ. 62 ผศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 
ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 
ผศ.ดร.จันทนา อนิทฉิม 
อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 
น.ส.จุฬาภรณ สมรอบรู 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การเสริมสรางความรักความสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย และหนาที่พลเมือง 
สิทธิหนาที่ของตนเองตอผูอื่น ภายใต
พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข”  

องคการบริหาร 
สวนตําบลบางแกว 
จังหวัดสมุทรปราการ 

เงินงบประมาณ
แผนดิน 

19 ก.พ. 62 ผศ.ดร.วงศกร เพิ่มผล นํานักศึกษาและประชาชนทั่วไปจาํนวน 
100 คน ไปจัดโครงการฝกอบรมพัฒนาจิต
ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ป 2562 

วัดทองนพคุณ กทม. เงินคาบํารุงการศึกษา  

20 ก.พ. 62 ผศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 
ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม 
อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 
อ.ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร 
อ.ศราวิน ชิณวงศ 
น.ส.จุฬาภรณ สมรอบรู 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การเสริมสรางความรักความสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย และหนาที่พลเมือง 
สิทธิหนาที่ของตนเองตอผูอื่น ภายใต
พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข”  

เทศบาลตําบลบางบอ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

เงินงบประมาณ
แผนดิน 

22 ก.พ. 62 ผศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 
ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม 
อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 
น.ส.จุฬาภรณ สมรอบรู 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การเสริมสรางความรักความสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย และหนาที่พลเมือง 
สิทธิหนาที่ของตนเองตอผูอื่น ภายใต
พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข”  

องคการบริหาร 
สวนตําบลราชาเทวะ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

เงินงบประมาณ
แผนดิน 

25 ก.พ. 62 ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม 
อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 
อ.ศิริกุล บัวแกว 
อ.ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร 
อ.ศราวิน ชิณวงศ 
น.ส.จุฬาภรณ สมรอบรู 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การเสริมสรางความรักความสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย และหนาที่พลเมือง 
สิทธิหนาที่ของตนเองตอผูอื่น ภายใต
พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข”  

องคการบริหาร 
สวนตําบลบางเพรียง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

เงินงบประมาณ
แผนดิน 

26 ก.พ. 62 ผศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 
ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม 
อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 
อ.ศิริกุล บัวแกว 
อ.ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร
น.ส.จุฬาภรณ สมรอบรู 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การเสริมสรางความรักความสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย และหนาที่พลเมือง 
สิทธิหนาที่ของตนเองตอผูอื่น ภายใต
พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข”  

องคการบริหาร 
สวนตําบลบางโปรง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

เงินงบประมาณ
แผนดิน 

27 ก.พ. 62 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การจัดทํา 
ตัวบงชี้มาตรฐานการศึกษาของเครือขาย
มหาวิทยาลัยราชภฏั ดานงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พระนครศรีอยุธยา 
จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

ไมเบิกจาย 
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วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
กุมภาพันธ 2562 (ตอ)    

27 ก.พ. 62 ผศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 
ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม 
อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 
อ.ศิริกุล บัวแกว 
อ.ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร
น.ส.จุฬาภรณ สมรอบรู 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การเสริมสรางความรักความสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย และหนาที่พลเมือง 
สิทธิหนาที่ของตนเองตอผูอื่น ภายใต
พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข”  

องคการบริหาร 
สวนตําบลเปร็ง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

เงินงบประมาณ
แผนดิน 

     

มีนาคม 2562    

1 มี.ค. 62 อ.บงกชรัตน ล้ําเลิศ 
ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง 

นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 35 คน ไป
ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ 

องคการคา สกสค.  
(โรงพิมพคุรุสภา) 
กทม. 

ไมเบิกจาย  

4,7 มี.ค. 62 อ.ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร 
อ.ศราวิน ชิณวงศ 
อ.ศิริกุล บัวแกว 

นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 108 คน ไป
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และศกึษา
ดูงาน “หองสมุดสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร (นิดา) : หองสมุด
อาเซียนถนัด คอมันตร พพิิธภัณฑและหอ
จดหมายเหต”ุ 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 
กทม. 

เงินคาบํารุงการศึกษา 

5 มี.ค. 62 ผศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 
ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจ’ 
ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม 
อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 
น.ส.จุฬาภรณ สมรอบรู 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การเสริมสรางความรักความสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย และหนาที่พลเมือง 
สิทธิหนาที่ของตนเองตอผูอื่น ภายใต
พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข”  

องคการบริหาร 
สวนตําบล 
ศีรษะจรเขใหญ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

เงินงบประมาณ
แผนดิน 

16,23 มี.ค.  อ.ณัฐพร เพ็ชรเรือง 
อ.ชนิดา จันทรงาม 
อ.สุนันทา เกตุเหล็ก 
อ.ปรียามาลย บุญมาก 

โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น ใหกับผูเขารวมโครงการ ประชาชน
ทั่วไป เยาวชน ผูนําชุมชน จาํนวน 20 คน 

ลานเอนกประสงค
ชุมชนสวนเกาแสน 
จังหวัดสมุทรปราการ 

เงินงบประมาณ
แผนดิน 

20-22 มี.ค. 
62 

อ.ปณณธร สมสรวย นําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การขับเคลื่อน
ศิลปะและวัฒนธรรมเชิงพื้นที่วัดพระธาตุ
ลําปางหลวง จังหวัดลําปาง” ในงาน
นิทรรศการ “ถอดรหัสความงามแหงวัด
พระธาตุลําปางหลวง” 

หางสรรพสินคา 
เซ็นทรัล จังหวัด
ลําปาง 

ไมเบิกจาย 

25 ม.ีค. 62 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง สัมมนาวิชาการ การพัฒนากําลังคนเพื่อ
ยกระดับสมรรถนะตามนโยบายการปฏริูป
อุดมศึกษาไทย เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ไทยแบบพลกิโฉม : รวมสรางวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลง  

โรงแรม 
เดอะเบอรเคลีย กทม. 

ไมเบิกจาย 

26 ม.ีค. 62 อ.สรณา อนุสรณทรางกูร ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
โครงการสรางสํานึกพลเมือง 

สถาบันพระปกเกลา 
กทม. 

ไมเบิกจาย 

     

เมษายน 2562    

22-23 เม.ย. 
62 

นายมานิตย กุศลคุม ฝกอบรมหลักสูตร “การวางแผนเชิง 
กลยุทธ” รุนที่ 7-8 

โรงแรมนารายณ กทม. เงินงบประมาณ
แผนดิน 
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การพัฒนาบุคลากร  
(อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานตางประเทศ) 

 
วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 

26 มิ.ย.-2 
ก.ค. 61 

อ.ชนิดา จันทรงาม เขารวมฝกซอมและเขารวมการแสดงใน
โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 

กรุงโคเปนเฮเกน  
ประเทศเดนมารก 

ไมเบิกจาย 

5-9 พ.ย. 61 ผศ.ไพลิน เชิญเพชร สงนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร ไปฝกประสบการณวิชาชพีภาษาจีน 

สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน 

ไมเบิกจาย 

6-21 เม.ย. 62 อ.พฤกษา ดอกกุหลาบ เขารวมโครงการฝกปฏิบัติการและศึกษาดู
งานดานการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนและเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งเปนสวน
หนึ่งในรายวิชาการปฏิบัติงานทาง
เทคโนโลยีการศึกษา หลกัสูตรปรัชญาดษุฎี
บัณฑิต มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศมาเลเซีย ไมเบิกจาย 
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การใหบริการวิชาการภายในประเทศและตางประเทศ 
 

วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
8 มิ.ย. 61 อ.ดร.วิชุดา พรายยงค วิทยากรการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พระนคร กทม. 

ไมเบิกจาย 

15 มิ.ย. 61 อ.ดร.วิชุดา พรายยงค กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พระนคร กทม. 

ไมเบิกจาย 

29 มิ.ย. 61 ผศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร  

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
เพชรบุร ีจังหวัดเพชรบุร ี

ไมเบิกจาย 

4 ก.ค. 61 อ.ดร.วิชุดา พรายยงค กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร  

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พระนคร กทม. 

ไมเบิกจาย 

6 ก.ค. 61 ผศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา กรรมการและเลขานกุารการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
บานสมเด็จเจาพระยา 
กทม. 

ไมเบิกจาย 

10 ก.ค. 61 อ.ดร.วิชุดา พรายยงค ประธานกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุนธุรกจิ  

มหาวิทยาลัย 
อีสเทิรนเอเชีย กทม. 

ไมเบิกจาย 

12 ก.ค. 61 ผศ.ดร.สุมิตรา ดานพาณิชย ประธานการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สุราษฎรธาน ี 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

ไมเบิกจาย 

13 ก.ค. 61 ผศ.ดร.สุมิตรา ดานพาณิชย ประธานการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
และงานอาชีพ 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สุราษฎรธาน ี 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

ไมเบิกจาย 

13 ก.ค. 61 ผศ.ดร.สุมิตรา ดานพาณิชย ประธานการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สุราษฎรธาน ี 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

ไมเบิกจาย 

20 ก.ค. 61 ผศ.ดร.สุมิตรา ดานพาณิชย ประธานการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากลไทย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ กทม. 

ไมเบิกจาย 

19-20 ก.ค. 
61 

อ.จักรพันธ พรมฉลวย วิทยากรบรรยายตามโครงการเสริม
ทักษะพัฒนาความรูแกผูสูงอายุ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

สวนนงนุช จังหวัดชลบุร ี ไมเบิกจาย 

20 ก.ค. 61 ผศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 
ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 
อ.ดร.มลิวัลย สุขประเสริฐ 
น.ส.สมสมร ทรัพยแสงสง 
น.ส.จุฬาภรณ สมรอบรู 
นายอนุชา รวยด ี

โครงการบริการวิชาการ การสงเสริม
อาชีพของชุมชนดวยหลกัสูตรการทํา
ลูกประคบสมุนไพร 

องคการบริหารสวนตําบล
บางปลา  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ไมเบิกจาย 

20-21 ส.ค. 61 ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง 
อ.องอาจ มากสิน 
อ.ชาคริต เกตุเรืองโรจน 
อ.วรางคณา กรเลิศวานิช 
อ.พงศพินิจ พินิจดาํ 

วิทยากรโครงการคายศิลปะเพือ่พัฒนา
ความคิดสรางสรรค ใหกับเยาวชนใน
ชุมชน โรงเรียนในโครงการ 17 
โรงเรียน  

วิทยาลยัชุมชนตราด 
จังหวัดตราด 

ไมเบิกจาย 

22 ส.ค. 61 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 
 

อนุกรรมการ 
ในการประเมินผลการสอน สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
จันทรเกษม กทม. 

ไมเบิกจาย 
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วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 
22 ส.ค. 61 ผศ.ดร.สุมิตรา ดานพาณิชย ประธานคณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
กทม. 

ไมเบิกจาย 

23 ส.ค. 61 อ.ดร.ณัฏฐภรณ  
เสารยะวิเศษ 

วิทยากรบรรยายหวัขอ “การ
บริหารงานหองสมุดและศูนย
สารสนเทศของไทยในศตวรรษที่ 21” 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พระนคร กทม. 

ไมเบิกจาย 

23-24 ส.ค. 61 ผศ.ดร.สุมิตรา ดานพาณิชย ประธานคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ไมเบิกจาย 

6 ก.ย. 61 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง ประธานคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดการอานทาํนองเสนาะ “สืบ
สําเนียง เสียงเสนาะ” ครั้งที่ 2 ชิงโล
รางวัลเกียรติยศองคมนตร ี

วิทยาลยัเซาธอีสท
บางกอก กทม. 

ไมเบิกจาย  

12 ก.ย. 61 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง วิทยากรใหความรูแกนักศึกษาในหัวขอ 
“การใชภาษากับการประยุกตใชในงาน
อาชีพ”  

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
จันทรเกษม กทม. 

ไมเบิกจาย 

21 ก.ย. 61 ผศ.ดร.สุมิตรา ดานพาณิชย คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศกึษาภายใน ประจาํปการศึกษา 
2560 ของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
บานสมเด็จเจาพระยา 
กทม. 

ไมเบิกจาย 

29-30 ก.ย. 61 อ.สรณา อนุสรณทรางกูร คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
โครงการสรางสํานึกพลเมือง 

โรงแรมไบรทตัน แกรนด 
พัทยา จังหวัดชลบุร ี

ไมเบิกจาย 

2 ต.ค. 61 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจาํปการศึกษา 
2560 ของสํานักวิเทศสัมพันธและ
เครือขายอาเซียน 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
บานสมเด็จเจาพระยา 
กทม. 

ไมเบิกจาย 

12 พ.ย. 61 อ.ณัฐพร เพ็ชรเรือง 
อ.ชนิดา จันทรงาม 
อ.สุนันทา เกตุเหล็ก 
อ.ปรียามาลย บุญมาก 

จัดโครงการบริการวิชาการนาฏศิลปสู
ชุมชน ใหกับผูเขารวมโครงการ 
จํานวน 60 คน 

สถานรับเลี้ยงเด็ก 
คริสเตียนบริการธนบุร ี

เงินงบประมาณ
แผนดิน 

11, 18, 25 
ม.ค. 62 

อ.ณัฐกาญ ธีรบวรกุล 
อ.ปณณธร สมสรวย 
อ.พัณณภัสสร ภัทธภาสิทธิ ์
อ.วิเชียร เทียนแพรนิมิต 

นํานักศึกษาภาคปกติ จาํนวน 30 คน 
ไปจัดโครงการบริการวิชาการ การปรับ
ภูมิทัศนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของ
ชุมชนกุฎีจีน ใหกับประชาชนผูสนใจใน
ชุมชนกุฎีจีน  

ชุมชนกุฎีจีน กทม. เงินคาบํารุงการศึกษา 

17 ม.ค. 62 อ.ดร.วิชุดา พรายยงค กรรมการตัดสินการสวดโอเอวหิารราย โรงเรียนวัดราชบพิธ 
กทม. 

ไมเบิกจาย 

25-26 ม.ค. 62 ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง 
อ.องอาจ มากสิน 

วิทยากรคาย ART CAMP เพาะพันธุ
ศิลป ครั้งที่ 8 “คิดถึงคนบนฟา ปลูก
ปากลางใจคน” 

อุทยานแหงชาติน้ําหนาว 
จังหวัดเพชรบูรณ 

ไมเบิกจาย 

18 ก.พ. 62 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง อนุกรรมการประเมินผลการสอน 
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
จันทรเกษม กทม. 

ไมเบิกจาย 

27 ก.พ. 62 อ.ดร.วีรชัย อําพรไพบูลย วิทยากรบรรยายพิเศษ รายวิชา
ภาษาศาสตรเบื้องตน 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  
วิทยาเขตกําแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม 

ไมเบิกจาย 
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วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 

1 มี.ค. 62 อ.กัลยรัตน กลิ่นสวุรรณ รวมเปนวิทยากรแกนนาํในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที ่6 วิชา
ภาษาไทย รูปแบบขอสอบอัตนัย ป
การศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
จังหวัดนนทบุร ี

ไมเบิกจาย 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

โครงการ 
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ผลการดําเนินงานจําแนกตาม 
โครงการวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

ที ่
วันที่ขอ
อนุมัต ิ

โครงการ ผูขออนุมัต ิ งบประมาณ 

1 12 มิ.ย. 61 ทําสื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑ อ.พิมพงา   เพ็งนาเรนทร 5,000 
2 19 มิ.ย. 61 ทําหนังสือรายงานประจําป อ.พิมพงา   เพ็งนาเรนทร 27,863 
3 20 มิ.ย. 61 เขารับการอบรม “หลักสูตร กาวสูองคการ 4.0  อยางยั่งยืน” อ.ศราวิน   ชิณวงศ 9,500 

4 20 มิ.ย. 61 
เขาอบรมหลักสตูร “กลยุทธและขอควรระวังในการบริหารการ
จัดหาพัสดุของหนวยงานของรัฐ” 

น.ส.สมสมร   ทรัพยแสงสง 3,900 

5 21 มิ.ย. 61 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การนอมนําศาสตรพระราชาสูการจัดการ
ชุมชนอยางยั่งยืน ครั้งที่ 1 

อ.สุระพงษ   สีหมอก 42,000 

6 25 มิ.ย. 61 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิชาชีพสมัยใหมเพื่อการประเมินผลการ
ฝกงานทางรัฐประศาสนศาสตรและแนวทางการประสบ
ความสําเร็จ” 

อ.ศิริกุล บัวแกว 108,500 

7 28 มิ.ย. 61 
แสดงผลงานนิทรรศการ โครงการพิเศษของนักศึกษา หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ ภายใตชื่อ “ลอกคราบ” 

อ.องอาจ   มากสิน 51,000 

8 2 ก.ค. 61 
บริการวิชาการ การสงเสริมอาชีพของชุมชนดวยหลักสูตรการทํา
ลูกประคบสมุนไพร 

อ.ดร.มลิวัลย  สุขประเสริฐ 30,900 

9 3 ก.ค. 61 
เสริมทักษะทางภาษาไทย เทิดพระเกียรติ เนื่องในวันภาษาไทย
แหงชาติ 

อ.ดร.วิชุดา  พรายยงค 70,200 

10 4 ก.ค. 61 การเสริมสรางทักษะที่จําเปนสําหรับผูเรียนในศตวรรษที ่21 อ.พิมพงา  เพ็งนาเรนทร 10,800 
11 4 ก.ค. 61 การเสริมสรางทักษะที่จําเปนสําหรับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 อ.พิมพงา   เพ็งนาเรนทร 146,250 
12 5 ก.ค. 61 การจัดคายศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค อ.ชาคริต   เกตุเรืองโรจน 42,000 

13 5 ก.ค. 61 
การเตรียมความพรอมของชุมชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค
เศรษฐกิจดิจิทลั 

อ.ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร 28,400 

14 6 ก.ค. 61 
บทบาทนักศึกษาราชภัฏในยุคเปลีย่นผานประชาธิปไตยภายใต
กติกาใหม 

อ.ศิริกุล   บัวแกว 79,200 

15 9 ก.ค. 61 จัดทําวารสารบทความวิจัยและบทความวิชาการ อ.พิมพงา   เพ็งนาเรนทร 90,000 

16 10 ก.ค. 61 
อบรมสมัมนาการเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ 
ภาษาอังกฤษ 

ผศ.ดร.พัฒนา ศรสีุรักษ 31,100 

17 11 ก.ค. 61 การเขียนบทความใหไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติ อ.พิมพงา   เพ็งนาเรนทร 83,400 

18 17 ก.ค. 61 
อบรมและปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร 

ผศ.ดร.วงศกร   เพิ่มผล 5,000 

19 12 มิ.ย. 61 ทําสื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑ อ.พิมพงา   เพ็งนาเรนทร 5,000 
20 19 มิ.ย. 61 ทําหนังสือรายงานประจําป อ.พิมพงา   เพ็งนาเรนทร 27,863 
21 17 ก.ค. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต (รุนที่ 16) ผศ.ดร.วงศกร   เพิ่มผล 75,000 

22 17 ก.ค. 61 
อบรมเชิงปฏิบัติการและสาธติการทําซาลาเปาใหกลุมแมบานและ
สมาชิกในชุมชนเขตพื้นที่ธนบุรีเพือ่สรางอาชีพ 

อ.อามีนะฮ   เบ็ญสะอาด 24,700 

23 19 ก.ค. 61 English  Camp ผศ.ดร.พัฒนา   ศรีสรุักษ 121,000 
24 19 ก.ค. 61 บรรยายและฝกปฏบิัติจากประสบการณจริง ผศ.ดร.พัฒนา   ศรีสรุักษ 3,600 
25 19 ก.ค. 61 อบรมพัฒนาความคิดสรางสรรค Creative  Camp  20th อ.นิศากร   เพ็ญสมบูรณ 68,000 
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ที ่
วันที่ขอ
อนุมัต ิ

โครงการ ผูขออนุมัต ิ งบประมาณ 

26 20 ก.ค. 61 
ประชาสัมพันธหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเชิงรุกเพื่อเพิ่ม
จํานวนนักศึกษา 

อ.พิมพงา  เพ็งนาเรนทร 10,000 

27 20 ก.ค. 61 
อบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบิดจากขางใน : การใหคําปรึกษากับการ
พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน ครั้งท่ี 1 

อ.นพพร  ระรินทร 60,600 

28 20 ก.ค. 61 การสรางบัณฑติที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ อ.พิมพงา   เพ็งนาเรนทร 93,750 

29 20 ก.ค. 61 
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตรและศึกษาดูงาน  
“กิจกรรมปลูกพืชใหชาง เฉลิมพระเกียรติ” 

ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม 27,000 

30 20 ก.ค. 61 
พัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษของอาจารยเพื่อการศึกษา
ตอการอบรมสัมมนาวิชาการระดบันานาชาติ 

อ.พิมพงา  เพ็งนาเรนทร 20,675 

31 20 ก.ค. 61 
ลงนามความรวมมือ (MOU) และรวมอบรมสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ 

ผศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 8,000 

32 16 ส.ค. 61 
เขารวมแขงขันตอบปญหากฎหมายรอบคัดเลือกสวนภูมิภาค เนื่อง
ในวันรพ ี

อ.พงษพัต วัฒนพงศศิริ 1,080 

33 31 ส.ค. 61 ขออนุมัติจัดทําเว็บไซตหลักสตูร อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 20,000 

34 8 ต.ค. 61 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิชาการ : บทความวิชาการ
และบทความวิจยั เพื่อเตรียมความพรอมในการเปนศักยภาพ
หลักสตูรและการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ” 

ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 54,600 

35 29 ต.ค. 61 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเขาสู
อาชีพราชการ” 

อ.ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร 37,950 

36 1 พ.ย. 61 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการทุนทางสังคมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง” เพื่อแกไขปญหา
ความยากจน 

อ.จักรพันธ พรมฉลวย 40,000 

37 2 พ.ย. 61 บริการวิชาการนาฏศิลปสูชุมชน อ.ณัฐพร   เพ็ชรเรือง 11,500 
38 13 พ.ย. 61 อบรมการอานทํานองเสนาะ อ.ดร.วิชุดา   พรายยงค 60,900 
39 15 พ.ย. 61 นาฏกรรมละครไทย อ.ปรียามาลย บุญมาก 7,800 

40 22 พ.ย. 61 
ประกวดการอานทํานองเสนาะ “เสนาะกรรณประชันวรรณวจัน 
ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 30” 

อ.ดร.วิชุดา พรายยงค 126,000 

41 22 พ.ย. 61 
ประกวดการอานทํานองเสนาะ “เสนาะกรรณประชันวรรณวจัน 
ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 30” 

อ.ดร.วิชุดา   พรายยงค 29,200 

42 3 ธ.ค. 61 
จัดทําวารสารบทความวิจัยและบทความวิชาการ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 81,000 

43 11 ธ.ค. 61 
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสรางความรักความ
สามัคคี ความมีระเบียบวินัย และหนาที่ของพลเมือง 

อ.ดร.มลิวัลย  สุขประเสริฐ 1,820,000 

44 11 ธ.ค. 61 
พัฒนาความรู  ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21  
สําหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี

อ.พิมพงา  เพ็งนาเรนทร 270,500 

45 11 ธ.ค. 61 
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน “การแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
จัดการเรียนการสอนกับการทํางาน (WIL) และแนวทางการพัฒนา
วารสารวิชาการเพื่อใหไดมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ”  

อ.พิมพงา  เพ็งนาเรนทร 429,900 

46 24 ธ.ค. 61 
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูและวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ 
(เทศกาลครสิตมาส) 

อ.ชมพูนุท  ถาวรวงศ 12,000 
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47 7 ม.ค. 62 
อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครั้งท่ี 19 และเตรียมความพรอมพัฒนาหลักสูตร
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  

ผศ.ดร.รสริน  ดิษฐบรรจง 63,000 

48 16 ม.ค. 62 ทําสื่อประชาสัมพันธหลักสูตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อ.พิมพงา   เพ็งนาเรนทร 20,865 

49 14 ม.ค. 62 
ประกวดถายภาพ : เสน - สาย - แสง - เงา ครั้งท่ี 3 ภายใตหัวขอ 
“ความสุขของชีวิต” 

อ.ปณณธร สมสรวย 51,200 

50 22 ม.ค. 62 แกไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท อ.ดร.มลิวัลย  สุขประเสริฐ 659,125 

51 22 ม.ค. 62 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การอางอิงและการเขียนบรรณานุกรม
รูปแบบ APA 

อ.พฤกษา ดอกกุหลาบ 2,000 

52 28 ม.ค. 62 
พัฒนาแอพพลิเคชันคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับการสอบวัด
ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 99,500 

53 8 ก.พ. 62 โครงการ  Creative Trip Junior 2019 ผศ.ไชยสิทธิ ์ชาญอาวุธ 10,500 

54 25 ก.พ. 62 
การแขงขันสะกดคาํภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(DRU  Spelling Bee) ครั้งที่ 5 

อ.เพ็ญพิสุทธิ์ ศิร ิ 20,000 

55 11 มี.ค. 62 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การแกไขความยากจนของประชาชนในเขต
จังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร 

อ.สรณา  อนุสรณทรางกูร 738,800 

56 12 มี.ค. 62 โครงการบริการวิชาการเพื่อการพฒันาทองถิ่น อ.ณัฐพร เพ็ชรเรือง 14,400 

57 14 มี.ค. 62 
อบรมภาษาอังกฤษสําหรับครูนาฏศิลปตามคุณลักษณะบณัฑิตใน
ศตวรรษท่ี 21 

อ.สุนันทา เกตุเหล็ก 13,600 

58 25 มี.ค. 62 เขารวมอบรมหลักสูตร “การวางแผนเชิงกลยุทธ” รุนที ่7-8 นายมานิตย กุศลคุม 6,200 

59 5 เม.ย. 62 
พัฒนาบทเรียนออนไลน “Interactive Learning with Part of 
Speech Activities” เพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษ 

อ.พฤกษา ดอกกุหลาบ 70,000 

60 19 เม.ย. 62 
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
(General Conversation) 

ผศ.ดร.รสริน  ดิษฐบรรจง 87,200 

61 24 เม.ย. 62 ยกระดับผลิตภณัฑชุมชน OTOP อ.ศรัณย  สรรพศริ ิ 638,000  

62 24 เม.ย. 62 
โครงการวิพากษการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ครั้งที่ 19 ป
การศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

อ.พิมพงา  เพ็งนาเรนทร 310,750 

63 25 เม.ย. 62 ฝกอบรมพัฒนาคณุภาพชีวิต เนื่องในวันวิสาขบูชา ป 62 ผศ.ดร.วงศกร  เพิ่มผล 1,800 

64 8 พ.ค. 62 
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาใน
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจาํปการศึกษา 
2561 

ผศ.ดร.รสริน  ดิษฐบรรจง 180,000  

65 8 พ.ค. 62 
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2561 

ผศ.ดร.รสริน  ดิษฐบรรจง       23,000  

66 8 พ.ค. 62 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  

อ.ศราวิน  ชิณวงศ 7,200  

67 10 พ.ค. 62 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “English comp on compus: 
Communication in a digital world”เพื่อพัฒนาศักยภาพดาน
ภาษา 

ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง       34,900  
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แผนภูมิแสดงผลการดําเนินงานจําแนกตามพันธกิจ

การบริการวิชาการ

และพัฒนาทองถ่ิน, 

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม, 5

การวิจัย, 7

การบริหารจัดการ, 19

การจัดการเรียนการ

สอน(การผลิตบัณฑิต)


