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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

ประวัติคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดกอต้ังข้ึนเมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 ตรงกับวัน ข้ึน 3 คํ่าเดือน 8 ปชวด ในสมัยรัฐบาล จอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งมี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ คือ พลเอกหลวงพรหมโยธี (มังกร  พรหมโยธี) เปนผูลงนาม มีความวา 

“กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นสมควรสงเสริมการอาชีวศึกษาใหเปนปกแผนย่ิงข้ึน จึงใหต้ังโรงเรียนฝกหัดครู

อาชีวศึกษาในจังหวัดพระนคร ต้ังแตปการศึกษา 2491 เปนตนไป” และออกคําสั่งลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 

แตงต้ังให อาจารยกุล  มฤคทัต เปนผูรักษาการในตําแหนงอาจารยใหญโรงเรียนฝกหัดครูอาชีวศึกษา 

 ในขณะน้ัน โรงเรียนยังไมมีสถานที่เปนของตนเอง จึงใหนักเรียนสวนหน่ึงเรียนที่โรงเรียนชางกอสรางอุเทนถวาย 

สวนที่เหลือนําไปฝากเรียนที่โรงเรียนการชางสตรีพระนครใต และโรงเรียนเสาวภา จนกระทั่ง พ.ศ.2495 กรมอาชีวศึกษา 

ดําเนินการซื้อที่ดินและสิ่งกอสราง 2 แหง คือ วังรพีพัฒน ของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักด์ิ กรมหลวง

ราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 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 หลังจากน้ันมหาวิทยาลัยไดมี

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 ฉบับที่ 2 สามารถเปดสอนได         

3 สาขาวิชา  เปนผลใหเปลี่ยนจากหมวดวิชาเปนคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และไดจัดการศึกษาสาขาศิลป

ศาสตร โดยมีหัวหนาคณะวิชาเปนผูบริหารและแบงการบริหารวิชาการเปนภาควิชา 

 ตอมาเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2538 มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เปลี่ยนช่ือจากวิทยาลัยครูธนบุรี เปน

สถาบันราชภัฏธนบุรี และเปลี่ยนช่ือคณะวิชาเปนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีฐานะเทียบเทากอง และใหผูบริหารดํารง

ตําแหนงคณบดี จัดการบริหารวิชาการเปนภาควิชาเชนเดิม และในป พ.ศ. 2542 สถาบันไดปรับการบริหารวิชาการในคณะ 

เปลี่ยนจากภาควิชาเปนโปรแกรมวิชา และไดเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยเริ่มจากหลักสูตรไทยศึกษาและสังคมศาสตรเพื่อ

การพัฒนา ตอมาไดมีโปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15 

มิถุนายน พ.ศ. 2547 ทําใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนหน่ึงในสี่คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีภารกิจหลัก

ในการผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร และจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทัว่ไป รวมกับคณะครุศาสตร 

 ปจจุบันคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนคณะหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีภารกิจหลัก คือ ทํา

หนาที่สรางและถายทอดองคความรูเพื่อพัฒนาทองถ่ิน ในปการศึกษา 2564 มีสาขาวิชาที่เปดการเรียนการสอนใน

ระดับปริญญาตรี จํานวน 10 สาขาวิชา และรับผิดชอบการสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปใหกับนักศึกษาทุกคณะ 
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ที่ตั้งคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 
 

 ที่ต้ังปจจบุัน :   อาคารเฉลมิพระเกียรติ  อาคาร 2  ช้ัน 14  มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี

 โทรศัพท :   0-2890-1801 ตอ 21410 

 โทรสาร  :   0-2890-2294 
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เว็บไซตคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

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

 
 

Facebook คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

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

 

 
 

สัญลักษณ คือ สิ่งที่แสดงถึงบุคลกิภาพของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ครบถวนดวยความหมายของลกัษณะอักษรที่เรียบงายและมคีวามทันสมัย 

แตคงไวซึ่งเอกลักษณความเปนไทยที่แสดงถึงการพัฒนาตนเองใหมปีระสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน 

หัวของตัวอักษรมเีอกลักษณความเปนไทย และเปนเสมือนลกูศรที่ช้ีไปขางหนา 

แสดงถึงการพฒันาตนเองอยางมปีระสทิธิภาพและไมมีทีส่ิ้นสุด 

การผสมผสานระหวางตัวอักษร 2 ตัว คือ 

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

อยูภายในวงกลมซึง่หมายถึงการรวมมอืเปนหน่ึงเดียวกันของทั้งสองภาควิชา 

 

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

 

สีประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 
สีประจําคณะ คือ สีแสดหรอืสสีม เปนสีครุยวิทยฐานะของสาขาวิชาศิลปศาสตรมาแตเดิม 

ปจจุบันมปีระกาศในพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรบัสาขาวิชา  

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 

ในมาตรา 7 ไดกําหนดสีประจําสาขาวิชา ดังน้ี 

(3) สาขาวิชานิติศาสตร สีขาว (5) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สเีขียวเขม  

(6) สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป สีแดงเลือดนก (9) สาขาวิชาศิลปศาสตร สีแสด 
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ปรัชญาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

“คนพัฒนา สังคมพัฒนา ดวยภูมิปญญาและคุณธรรม” 

 

 

วิสัยทัศนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

เปนคณะที่มีศักยภาพ พรอมในการพฒันาคน พัฒนาสงัคม 

ดวยภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล  

มุงมั่นผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ คุณธรรม และมีจริยธรรมในวิชาชีพ 

 

 

พันธกิจคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 

 

มุงผลิตบัณฑิตใหใฝรู มีคุณธรรม สามารถประกอบวิชาชีพ  

เปนพลเมืองดี สรางทักษะชีวิตในการแกปญหาและมสีวนรวมพัฒนาสังคม  

สรางสรรคงานวิจัย เสริมสรางความสามารถทางภาษา  

ใหบรกิารวิชาการตามความตองการของทองถ่ิน อนุรักษ ทํานุบํารุง  

และพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม และสิง่แวดลอม 

 

 

อัตลกัษณของนกัศึกษา 

 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต 

2. มีทักษะวิชาชีพ ทักษะคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ 
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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 โชติกเสถียร 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. ผูชวยศาสตราจารยดาราวดี สุกมลสันต พ.ศ. 2542-2546 คณบดี 

9. อาจารยทองเจือ เขียดทอง พ.ศ. 2546-2548 คณบดี 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีศิร ิ 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. รองศาสตราจารย ดร.ธญวรรณ   กาคํา พ.ศ. 2560-2564 คณบดี 

14. อาจารย ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร พ.ศ. 2564-ปจจุบัน คณบดี 
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แผนยุทธศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.2562-2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ ดังตอไปน้ี 

ปรัชญา  คนพัฒนา สังคมพัฒนา ดวยภูมิปญญาและคุณธรรม 
วิสัยทัศน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนคณะที่มีศักยภาพ พรอมในการพัฒนาคนพัฒนาสังคม ดวยภูมิ

ปญญาไทยและภูมิปญญาสากล มุงมั่นผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ คุณธรรม และมีจริยธรรมในวิชาชีพ 

พันธกิจ มุงผลิตบัณฑิตใหใฝรู มีคุณธรรม สามารถประกอบวิชาชีพ เปนพลเมืองดี สรางทักษะชีวิตในการ

แกปญหา และมีสวนรวมพัฒนาสังคม สรางสรรคงานวิจัย เสริมสรางความสามารถทางภาษา ใหบริการ

วิชาการตามความตองการของทองถ่ิน อนุรักษ   ทํานุบํารุง และพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม และ

สิ่งแวดลอม 

อัตลักษณ  มีคุณธรรม จริยธรรม และทกัษะชีวิต  

     มีทักษะวิชาชีพ ทักษะคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มศักยภาพงานวิจัยสรางองคความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงาน

สรางสรรค 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และภูมิปญญาไทย    

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การผลิตและพัฒนาคร ู

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1. รอยละความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรไมนอยกวารอยละ 80 

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนอันดับหน่ึงทางวิชาการดานชุมชนฝงธนบุรี และชุมชนใน

สมุทรปราการ ภาษา และวัฒนธรรมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

1.1 กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพไดมาตรฐานมาตรฐานสากล 

1.2 บัณฑิตมีความรูความสามารถทางวิชาการ มีทักษะอาชีพ ทกัษะชีวิต ทักษะทางภาษา และมีคุณสมบัติ

ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

1.3 คณะฯ มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพ 
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1.4 กระบวนการจัดหาวัสดุการศึกษาและครุภัณฑการศึกษาที่เพียงพอกับความตองการในดําเนินงาน 

กลยุทธ 

1.1 จัดหาอาจารยและผูเช่ียวชาญที่มีความรูความสามารถในศาสตรเพื่อรับผิดชอบบัณฑิตภายในคณะฯ 

1.2 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

 

1.3 พัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีความรูในการจัดทําประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง

ระดับคณะฯและหลักสูตรฯ 

1.4 จัดหาวัสดุอุปกรณการศึกษา และครุภัณฑการศึกษาใหเพียงพอตอการดําเนินงานภายในคณะฯ 

ตัวชี้วัด 

1.1 จํานวนอาจารยและผูเช่ียวชาญที่ไดรับการจัดจางเปนไปตามเปาหมายของคณะฯ 

1.2 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมและโครงการพัฒนา

ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะภาษา 

1.3 จํานวนกิจกรรมนักศึกษาที่มีการนําความรูดานประกันคุณภาพไปใชทุกประเภทกิจกรรม 

1.4 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 

1.5 รอยละของการจัดซื้อวัสดุการศึกษา ครุภัณฑการศึกษาเปนไปตามเปาหมาย 

กลยุทธท่ี 1.1 จัดหาอาจารยและผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูความสามารถในศาสตรเพ่ือรับผิดชอบบัณฑิตภายในคณะฯ 

มาตรการ 

1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจัดจางอาจารยและผูเช่ียวชาญที่มีความรูความสามารถในศาสตรทีร่ับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

มาตรการ 

1. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางดานภาษาตางประเทศ และคอมพิวเตอร โดยใหนักศึกษาตางชาติใน

มหาวิทยาลัยเขารวมในชมรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาใหนักศึกษาไทย เชนใชนักศึกษาจีน หรือใชนักศึกษาที่อ ยู

ชายแดนภาคใตของไทยทีส่ามารถพูดภาษายาวีไดเปนตัวชวย 

2. จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการและการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผูนําเพื่อใหนักศึกษามีสุขภาพแข็งแรงรูแพ   

รูชนะ รูอภัย และมีบุคลิกภาพที่ดี 

3. จัดกิจกรรมการแขงขันวิชาการในสาขาตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรู และทักษะ โดยเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

แกนักศึกษา 
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กลยุทธท่ี 1.3 พัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีความรูในการจัดทําประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง

ระดับคณะฯและหลักสูตรฯ 

มาตรการ 

1. จัดอบรม/โครงการ/เกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับคณะฯ และหลักสูตร 

2. จัดโครงการใหความรูดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษาในคณะฯ 

กลยุทธท่ี 1.4 จัดหาวัสดุอุปกรณการศึกษา และครุภัณฑการศึกษาใหเพียงพอตอการดําเนินงาน ภายในคณะฯ 

มาตรการ 

1. จัดทําโครงการขออนุมัติซื้อวัสดุการศึกษา ครุภัณฑการศึกษาตามที่สาขาวิชาภายในคณะฯ ขออนุมัติจัดซื้อให

เปนไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมศักยภาพงานวิจัยสรางองคความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

2.2 เผยแพรและถายทอดองคความรู ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  

กลยุทธ 

2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

2.2 เผยแพรและถายทอดองคความรู ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ตัวชี้วัด 

1. คณะฯ และสาขาวิชาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหแกอาจารยประจําและนักศึกษา 

2. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ที่ไดรับทุนวิจัย 

3. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน 

4. จํานวนของงานวิจัยและงานสรางสรรค 

5. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการเผยแพรในการประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

6. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

7. จํานวนบทความวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ไดรับการตีพิมพในเอกสารสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือวารสารที่มีช่ือปรากฏอยูใน

บัญชีรายช่ือวารสารระดับชาติที่ สกอ.กําหนด 

8. มีวารสารวิชาการของคณะฯที่ไดมาตรฐานของ สกอ.หรือปรากฏในฐานขอมูล TCI 
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กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย  

มาตรการ 

1. เสริมสรางความรูความเขาใจดานการวิจัยใหกับนักวิจัยรุนใหม 

2. สรางระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อสรางนักวิจัยรุนใหมโดยสรรหาผูเช่ียวชาญการวิจยัเปนที่ปรึกษาหรือใชระบบรุนพีท่ี่

มีผลงานวิจัยและมีประสบการณในการทํางานวิจัยสอนรุนนองในลักษณะทีมงานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

3. สนับสนุนงบประมาณการวิจัยตลอดจนจัดหาบุคลากร อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการบริการวิจัยให

เพียงพอ 

4. พัฒนาองคความรูดานวิจัยและรูปแบบการขอทุนวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงานและแหลงทุน 

5. จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลที่เอื้อตอการทําวิจัย 

กลยุทธท่ี 2.2 เผยแพรและถายทอดองคความรู ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 

มาตรการ 

1. จัดหาชองทางการเผยแพรผลงานวิจัยใหกับนักวิจัยผานวารสารที่สามารถอางอิงได 

2. จัดสัมมนาวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของคณาจารยและนักศึกษา  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และภูมิปญญาไทย    

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

3.1 เพื่ออนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.2 เพื่อเผยแพรและบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

กลยุทธ 

3.1 อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินธนบุรีและสมุทรปราการ 

3.2 เผยแพรและบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินกับการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 

 

ตัวชี้วัด 

1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

2. จํานวนโครงการดานศิลปวัฒนธรรมที่มีการเผยแพรตอสาธารณะชน 

3. จํานวนโครงการดานศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

4. จํานวนโครงการที่มีการประเมินผลความสําเร็จและนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานศิลปะ

และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

5. จํานวนผลงานดานศิลปวัฒนธรรมที่สรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและเปนที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 

6. จํานวนบุคลากรที่ไดรับเชิญเปนวิทยากร หรือผูทรงคุณวุฒิในระดับองคกรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ 



 

 
รายงานประจําป 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนา 11 

กลยุทธท่ี 3.1 อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินธนบุรีและสมุทรปราการ 

มาตรการ 

1. สรางความรูความเขาใจใหกับผูเกี่ยวของไดเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย

และภูมิปญญาของทองถ่ิน 

2. สงเสริมการทํางานวิจัย หรืองานสรางสรรค เพื่อสรางองคความรูและรวบรวมขอมูล ดานศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

3. จัดสรางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

4. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภาครัฐ ภาคเอกชนทองถ่ินในการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ ฟนฟู สืบสาน 

พัฒนา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินธนบุรีและสมุทรปราการ 

5. จัดกิจกรรมใหความรู จัดนิทรรศการ จัดประกวด แขงขัน สาธิต และเชิดชูเกียรติผูที่มีผลงานดีเดนดาน

ศิลปวัฒนธรรม โดยมุงไปสูการสรางมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรม 

6. สรางคานิยมพื้นฐานของคณะฯทั้งในระดับอาจารยและนักศึกษาโดยเนนการปลูกจิตสํานึกความเปนไทย เชน 

กิจกรรมการใสผาไทยในโอกาสตางๆ ประกวดรําไทย แขงขันการอานภาษาไทยและเขียนภาษาไทยใหถูกตอง แขงขันการ

ตอบปญหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  

กลยุทธท่ี 3.2 เผยแพรและบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินกับการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา  

มาตรการ 

1. เผยแพรและถายทอดความรูเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชนและทองถ่ิน ตลอดจนมกีารเผยแพรความรู

ดานศิลปวัฒนธรรมแกชุมชนและทองถ่ิน ดวยกระบวนการและสื่อที่หลากหลาย 

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมประเพณีกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศโดยเฉพาะในกลุมอาเซียน 

3. บูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาทองถ่ิน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

4.1 ชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

4.2 ชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานสังคม 

4.3 ชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4.4 ชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานการศึกษา/การเรียนรูตลอดชีวิต 

 

กลยุทธ 

4.1  สรางและพัฒนาความรวมมือกับจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่และดําเนินโครงการตามพันธกิจและ

ศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

4.2  บูรณาการความรวมมือภายในคณะฯและภายนอกคณะฯ (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการ

ดําเนินโครงการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมายอยางมีนัยสําคัญ 
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4.3  บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาและอาจารย กับ

การพัฒนาทองถ่ิน 

ตัวชี้วัด 

1. มีฐานขอมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของชุมชน) เพื่อใชใน

การวิเคราะหประเมิน และวางแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2. จํานวนหมูบานชุมชนที่คณะฯดําเนินโครงการอันเปนผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ 

3. รอยละของจํานวนหมูบานที่คณะฯ เขาดําเนินโครงการพัฒนาหมูบานทั้งหมดในพื้นที่บริการ  

4. จํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ินของคณะฯ และจํานวนโครงการฯ สะสม แยกประเภทตามเปาประสงค 

5. จํานวนภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับคณะฯดําเนินโครงการพัฒนา

ทองถ่ินในพื้นที่บริการ 

6. จํานวนผูเขารวมโครงการที่เกี่ยวกับการนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะคนไทย

ที่พึงประสงคทั้ง 4 ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง มีอาชีพมีงานทํา และเปนพลเมืองดีมี

วินัย) สูการปฏิบัติในพื้นที่บริการของคณะฯ 

7. รอยละของจํานวนหมูบานที่มีดัชนีช้ีวัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มข้ึน 

8. จํานวนวิสาหกิจชุมชน หรือ ผูประกอบการหรือผูประกอบการใหมในพื้นที่บริการของคณะฯ ที่ประสบ

ความสําเร็จจากการสนับสนุนองคความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

9. อัตราการเพิ่มข้ึนของรายไดครัวเรือนที่ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เปาหมายการพัฒนาของ

คณะฯ 

10.จํานวนผลงานวิจัยและองคความรูตาง ๆ ที่ถูกนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

กลยุทธท่ี 4.1 สรางและพัฒนาความรวมมือกับจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และดําเนินโครงการตามพันธกิจ

และศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

มาตรการ 

1. พัฒนาทองถ่ินในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดวยจิตวิญญาณ ในลักษณะ Area Base 

2. ตองเกิดจากความรวมมือ การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และการบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐหรือภาค

ประชาสังคม ในระดับจังหวัดและทองถ่ิน 

3. สรางปฏิสัมพันธที่ดีกับทุกภาคสวนในพื้นที่ 

4. สรางระบบฐานขอมูล ตองรูจักทองถ่ินที่รับผิดชอบเปนอยางดี 

5. กําหนดพื้นที่รับผิดชอบใหชัดเจน ไมทับซอนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น 

6. ประสานงานกับผูวาราชการอยางใกลชิด 
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กลยุทธท่ี 4.2 บูรณาการความรวมมือภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา

สังคม) ในการดําเนินโครงการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมายอยางมีนัยสําคัญ 

มาตรการ 

1. วางแผนพัฒนาภายใตบริบทของพื้นที่และยุทธศาสตรจังหวัดโดยความรวมมือทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

2. ใหทุกภาคสวนเขามามีบทบาทตามภารกิจของตนเอง โดยมีองคความรูของมหาวิทยาลัยเปนสื่อประสาน 

3. มีการบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในระดับจังหวัดและทองถ่ิน 

4. มีการบูรณาการรวมกันของแตละคณะ สาขาวิชาหนวยงานสนับสนุนอื่นตามพันธกิจและศักยภาพ 

5. จัดต้ังคณะทํางานรวมในการพัฒนาทองถ่ินในแตละโครงการ โดยบูรณาการความรับผิดชอบรวมกันอยางเต็ม

ศักยภาพ 

6. มุงพัฒนาโครงการพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุตามเปาหมายอยางมีนัยสําคัญ 

7. ไมดําเนินการในลักษณะเปนผูนําการพัฒนา ใหดําเนินการในลักษณะรวมพัฒนา 

8. ยึดความตองการของทองถ่ินเปนสําคัญ ไมยึดความตองการของตนเองเปนที่ต้ัง 

9. มีการติดตามและประเมินผล 

10.มุงใหชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาและอยูไดดอยตนเองอยางย่ังยืน 

กลยุทธท่ี 4.3 บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาและอาจารย กับ

การพัฒนาทองถ่ิน 

มาตรการ 

1. อาจารยและบุคลากรควรมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน  โดยถือเปนสวนหน่ึงของภาระงาน 

2. ทุกสาขาวิชา ตองผลักดันใหมีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการพัฒนาทองถ่ิน 

3. การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาและอาจารย ใหมีการบูรณาการกับการพัฒนาทองถ่ิน 

4. นําองคความรูที่ไดรับจากการพัฒนาทองถ่ินมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

5. ปรับปรุงกระบวนการวิจัยใหตอบโจทยความตองการของทองถ่ิน/ประเทศ สามารถนําไปใชไดจริงและถูก

นําไปใชอยางเปนรูปธรรม 

6. สรางเครือขายความรวมมือกับทอง ถ่ิน องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

7. เรงการเผยแพรบทความทางวิชาการ งานวิจัยของอาจารย สูสาธารณะใหเกิดประโยชนมากข้ึน โดยไมอาง

ภาระงานเปนอุปสรรค  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การผลิตและพัฒนาคร ู

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

5.1 พัฒนาอาจารยมืออาชีพ ใหมีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 
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กลยุทธ 

5.1 พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ 

ตัวชี้วัด 

5.1  รอยละของอาจารยที่ไดรับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี

กลยุทธ 

5.1  พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ 

 

มาตรการ   

พัฒนาอาจารยมืออาชีพ ใหมีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

6.1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับ

ประเทศดวย การบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

6.2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิตดวยอัตลักษณดานสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 

พรอมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

6.3 อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ 

6.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนา

ทองถ่ินและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

6.2 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหบูรณาการกับการทํางาน และเสริมสรางทักษะและจิตสํานึกในการพัฒนา

ทองถ่ิน 

6.3 พัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหไดตามเปาหมาย 

6.4 ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใชบัณฑิต ทั้งดานสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และ

คุณลักษณะ 4 ประการ 

6.5 พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ 

ตัวชี้วัด 

1. จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยและ/หลักสูตรใหมแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองตอการพฒันา

ทองถ่ินและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

2. จํานวนแหลงเรียนรูที่ไดรับการพัฒนา 

3. ผลงานของนักศึกษาไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือไดรับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 

4. รอยละของนักศึกษาที่ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวของกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา (สําหรับหลักสูตรที่
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มีองคกรวิชาชีพกํากับ) 

5. ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐาน CEFR หรือ

เทียบเทามาตรฐานสากลอื่น ๆ 

6. อัตราการไดงานทํา/ทํางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ป 

7. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผูใชบัณฑิตเพิ่มข้ึน  

8. รอยละของอาจารยที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการ 

กลยุทธท่ี 6.1 ปรบัปรุงหลกัสูตรเดิมใหทันสมัยและพฒันาหลักสูตรใหมในรปูแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพฒันา

ทองถ่ินและสอดคลองกบัแนวทางการพฒันาประเทศ 

มาตรการ 

1. ทบทวนหลักสูตร สาขาวิชาที่เปดสอน โดยกระบวนการการมีสวนรวมจากภาคผูใชบัณฑิต 

2. ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร รวมกันในรูปแบบสหวิทยาการ 

3. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีกิจกรรม/โครงงานเพื่อพัฒนาชุมชนแบบ Area Base 

4. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีการบูรณาการกับการทํางานWork Integrated Learning 

5. ยกเลิกหลักสูตรที่ไมมีนักศึกษาเรียน บัณฑิตตกงานสูง โอกาสในการไดงานทํายาก  

6. สนับสนุนการพัฒนาและเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีศักยภาพพรอม 

 

กลยุทธท่ี 6.2 พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ 

มาตรการ 

1. วางแผนพัฒนาคุณภาพอาจารยผูสอน 

2. สรรหาและพัฒนาอาจารยเพื่อรองรับหลักสูตรใหม 

3. ใหความสําคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนการการเรียนการสอนใหม ไมใชวิธีเดิม  ๆ ควรใช Digital 

Innovation ในการเรียนการสอนอยางเต็มที่ 

4. พัฒนาอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตามแผนพัฒนาบุคลากร 

5. ใหอาจารยทุกคน มีสื่อการเรียนการสอนรายวิชา บนเว็บไซตของมหาวิทยาลัยหรือคณะ 

6. ใหอาจารยทุกคน มีการตีพิมพงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการในชองทางที่มี Impact Factor 

7. ใหความสําคัญการพัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพมากข้ึน ทั้งตําแหนงทางวิชาการและระดับคุณวุฒ ิ

8. เรียกรองใหอาจารยมีจิตวิญญาณความเปนครู  รวมมือรวมใจกัน มุงผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา อยาคิดวาเปน

ภาระ 

กลยุทธท่ี 6.3 ปรบักระบวนการจัดการเรียนรูใหบรูณาการกบัการทํางาน และเสริมสรางทักษะและจิตสํานึกในการพฒันา

ทองถ่ิน 

มาตรการ 

1. วางแผนพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน ทองถ่ิน และประเทศ 

2. พัฒนาการสอนรายวิชาใหสามารถปลูกฝงทัศนคติและจิตอาสาในการพฒันาทองถ่ิน 
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3. มีการบูรณาการการเรียนการสอนกบัการทํางาน Work Integrated Learning 

4. รวมมือกบัสถานประกอบการในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพในรูปแบบทวิภาคี 

กลยุทธท่ี 6.4 พัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหไดตามเปาหมาย 

มาตรการ 

1. สรางหรือพัฒนาแหลงเรียนรูในการผลิตบัณฑิตที่ Active & Effective  

2. บูรณาการแหลงเรียนรูเพื่อการผลิตบัณฑิตและใหบริการประชาชนไปดวย 

3. ปรับปรุงและพัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด และโสตทัศนูปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกตอการ

เรียนการสอนและการเรียนรูของนักศึกษา 

กลยุทธท่ี 6.5 ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใชบัณฑิต ทั้งดานสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และ

คุณลักษณะ 4 ประการ 

มาตรการ 

1. ยกระดับคณะสาขาวิชา และอาจารย ผลิตบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต ทั้งดานสมรรถนะวิชาชีพ 

ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 

2. อาจารยทุกคนมีสวนในการปลูกฝงนักศึกษาใหมีทัศนคติที่ดีและถูกตอง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง มีอาชีพ

มีงานทํา เปนพลเมืองดีมีวินัย ตามพระราโชบาย โดยสอดแทรกในหลักสูตร 

3. เชิญผูมีประสบการณตรงจากทุกภาคสวนมาเปนวิทยากร สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามอัธยาศัย 

เชน E-learning การเรียนรูดวยตนเองการเรียนรูจากชุมชน เปนตน และกิจกรรมที่พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะภาษา ทักษะ

การเรียนรู ทักษะการคิดวิเคราะห และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการและการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผูนําเพื่อใหนักศึกษา มีสุขภาพแข็งแรงรูแพ 

รูชนะ รูอภัย และมีบุคลิกภาพที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เปาประสงค 

7.1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ

คลองตัว มุงเนนการสรางธรรมาภิบาล ความพรอม และความสามารถปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับ

สถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

7.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

ดานการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่สรางความมั่นคงใหกับประเทศ 

กลยุทธ 

7.1 สงเสริมบุคลากรที่เปนคนดีคนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความรูความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนา 

คณะฯและมหาวิทยาลัยและทองถ่ินอยางเต็มที ่

7.2 สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศเพื่อเสริมสรางประสิทธิผลตามวิสัยทัศนและ

พันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
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7.3 เพิ่มบทบาทการเปนคณะฯ เพื่อทองถ่ินโดยใหความสําคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย 

กับการพัฒนาทองถ่ินและการสรางผลประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา 

7.4 ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะดานฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว  

ตัวชี้วัด 

1. จํานวนอาจารยและนักศึกษา ศิษยเกา ที่ไดรบัรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 

2. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการบริหารงานของผูบริหารคณะฯ 

3. ผลสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ ของประชาชน/ผูรับบริการ ที่มีตอคณะฯ 

4. จํานวนเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศ 

5. จํานวนผลงานวิจัยและองคความรูตางๆ ที่เปนทรัพยสินทางปญญาตอจํานวนผลงานดังกลาวที่ถูกนําไปใช

ประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

6. จํานวนฐานขอมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ทองถ่ิน 

7. มีฐานขอมูลศิษยเกาและจัดกิจกรรมสัมพันธเพื่อขยายเครือขายและปรับปรุงขอมูลอยางสม่ําเสมอ 

8. ผลการสํารวจการรับรูขาวสารของบุคลากรภายในคณะฯ 

กลยุทธท่ี 7.1 สงเสริมบุคลากรที่เปนคนดีคนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความรูความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนา

มหาวิทยาลัยและทองถ่ินอยางเต็มที ่
 

มาตรการ 

1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2. สนับสนุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยตามแผนพัฒนา

บุคลากร 

3. สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถและสรางเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ของบุคลากร

สายสนับสนุน 

4. สงเสริมบุคลากรเปนคนดี มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

5. สงเสริมบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยและทองถ่ินตามพระราโชบาย ตาม

ความรูความสามารถและศักยภาพอยางเต็มที ่

6. รวมพลัง หัวใจ ในมหาวิทยาลัย คณะ ทุกหนวยงานใหเปนเอกภาพ มีความสามัคคี สรางเกียรติและความ

ภาคภูมิใจใหเกิดแกนักศึกษาและแตละหนวยงาน 

กลยุทธท่ี 7.2  เพิ่มบทบาทการเปนคณะฯ เพื่อทองถ่ินโดยใหความสําคัญกบัการบรูณาการการเรียนการสอนและการวิจยั 

กับการพัฒนาทองถ่ินและการสรางผลประโยชนจากทรัพยสนิทางปญญา 
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มาตรการ 

1. ระดมสรรพกําลังและทรัพยากรจากทุกภาคสวนมาบูรณาการการทํางานรวมกับชุมชนและภาคีตาง ๆ 

2. ใหความสําคัญกบัแผนปฏิบัติการเพื่อการพฒันาทองถ่ินของคณะฯ 

3. จัดลําดับความสําคัญของโครงการใหชัดเจน นําแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

กลยุทธท่ี 7.3 สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศเพื่อเสริมสรางประสิทธิผลตามวิสัยทัศนและ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มาตรการ 

1. ขยายความรวมมือกับหนวยงาน สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ 

2. จัดกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

3. พัฒนาเครือขายในกลุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

4. ใชทรัพยากรทางการศึกษารวมกันระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

5. ใหทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

6. เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ การสื่อสารภายในและภายนอกองคกรใหสังคมรับรูผลงานในทกุชองทาง 

7. สรางวัฒนธรรมองคกรใหดีข้ึนดังเชนในอดีต เกิดการรวมพลัง ลดความขัดแยง   

8. รวมพลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศใหเขมแข็งย่ิงข้ึน เพิ่มมิติความรวมมือ การใชทรัพยากรรวมกัน  

ลดมิติความทับซอน มิติการแขงขัน 

กลยุทธท่ี 7.4  ปรบัปรุง/พฒันาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะดานฐานขอมูลงบประมาณ 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 และหลักมุงเนนฉันทามติ 

4. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและขอมูลสารสนเทศที่สําคัญใหทันสมัย 

5. ปรับปรุงประสิทธิภาพและเสถียรภาพการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายอินเทอรเน็ตให

ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 

6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเกิดประโยชน โดยลดงาน Paper Work 
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กรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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กรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 

   

 

   

  คณบด ี

อาจารย ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 
  

       

   
รองคณบด ี

ฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รสริน  ดิษฐบรรจง 

รองคณบด ี

ฝายบริหารและพัฒนา 

อาจารยกฤติกา  ชูผล 

รองคณบด ี

ฝายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ 

อาจารยศรัณย  สรรพศิริ 
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กรรมการบริหารวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ผูชวยคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 

   

 

   

  คณบด ี

อาจารย ดร.พิมพงา  เพ็งนาเรนทร 
  

       

 

   

 

 ผูชวยคณบดี 

อาจารยพฤกษา  ดอกกุหลาบ 
ผูชวยคณบดี 

อาจารยชมพูนุท  ถาวรวงศ 
ผูชวยคณบดี 

อาจารยชาคริต  เกตุเรืองโรจน 
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โครงสรางการบริหารงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ศาสตราจารยกติติคณุ ดร.อจัฉรา  วงศโสธร 

- รองศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ  ขนิษฐานันท 

- ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุง  พรมมูล 

- ดร.ถวัลย  รุยาพร 

คณบด ี

อาจารย ดร.พิมพงา  เพ็งนาเรนทร 

1. นางสาวจติติมา  สรวยโภค เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 6.  นางสาวจุฬาภรณ  สมรอบรู เจาหนาที่ธุรการ 
2. นางวันดี  แสงขาว เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 7.  นางสาวณัชชา  หามผักแวน เจาหนาที่ธุรการ 
3. นายมานติย  กุศลคุม เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 8.  นายอนุชา  รวยด ี เจาหนาที่หองปฏบิตัิการฯ 

4. นางสาวอลิสา  อรุณธนหิรัญ นักวิชาการคอมพิวเตอร 9.  นายทศพล  วะลัยใจ เจาหนาที่ธุรการ 

5. นางกรรณิการ  แกวงาม นักวิชาการพัสด ุ   

รองคณบด ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รสริน  ดิษฐบรรจง 

รองคณบด ี

อาจารยศรัณย  สรรพศิริ 

รองคณบด ี

อาจารยกฤตกิา  ชูผล 

หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร 

อาจารยยุทธศกัดิ์  ดีอราม 

หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร 

อาจารยองอาจ  มากสนิ 
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รองคณบดีฝายวิชาการ 

และประกนัคณุภาพการศึกษา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รสริน   

ดิษฐบรรจง 

โครงสรางการบริหารงานภาควิชามนุษยศาสตร 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร 

อาจารยองอาจ  มากสิน 

ประธานหลกัสูตร ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ 

(อาจารยจิรดา  เอ้ือศิริวัฒนชัย) 

ประธานหลกัสูตร ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีเพ่ือการสื่อสาร 

(อาจารยชาดา  บุนนาค) 

ประธานหลกัสูตร ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย 

(อาจารยอนุสรา  ศรีวิระ) 

ประธานหลกัสูตร ศป.บ. สาขาวชิาออกแบบทศันศิลป   

(อาจารยนิศากร  เพ็ญสมบูรณ)  

ประธานหลกัสูตร ค.บ. สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง 

(อาจารย ดร.ณัฐพร  เพ็ชรเรือง) 

คณบด ี

อาจารย ดร.พิมพงา  เพ็งนาเรนทร 

ผูทรงคุณวุฒิ 
- ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศโสธร 

- รองศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท  

- ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุง พรมมูล 

- ดร.ถวัลย รุยาพร 

รองคณบด ี

ฝายบริหารและพัฒนา 

อาจารยกฤติกา  ชูผล   

 

รองคณบด ี

ฝายกิจการนักศึกษา

และประชาสัมพันธ 
อาจารยศรัณย  สรรพศิริ 

ประธานหลกัสูตร ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัฒนา  ศรีสุรักษ) 

ประธานหลกัสูตร ศป.บ. สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลปและ

ออกแบบดิจิทัล (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

(อาจารยแสนชัย  ลิขติธีรวุฒ)ิ 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยสิทธิ ์ ชาญอาวธุ) 



 

 
รายงานประจําป 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนา 25 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

และประกนัคณุภาพการศึกษา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รสริน   

ดิษฐบรรจง 

โครงสรางการบริหารงานภาควิชาสังคมศาสตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

ประธานหลกัสตูร ศศ.บ. สาขาวชิาการจัดการชุมชน 

 (อาจารยสุระพงษ  สีหมอก) 

ประธานหลกัสูตรนติศิาสตร 

(อาจารยยุทธศักดิ์  ดีอราม) 

ประธานหลกัสูตร รป.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(อาจารยพงษพัต  วฒันพงศศิริ) 

คณบด ี

อาจารย ดร.พิมพงา  เพ็งนาเรนทร 

 

ผูทรงคุณวุฒิ 
- ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศโสธร 

- รองศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท  

- ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุง พรมมูล 

- ดร.ถวัลย รุยาพร 

หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร 
อาจารยอรรถชัย  วงศอุดมมงคล 

รองคณบด ี

ฝายบริหารและพัฒนา 

อาจารยกฤติกา  ชูผล 

รองคณบด ี

ฝายกิจการนักศึกษา

และประชาสัมพันธ 
อาจารยศรัณย  สรรพศิริ 
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บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 ปการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีบุคลากร 77 คน แบงเปนบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 

68 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 9 คน มีรายละเอียด ดังน้ี 

บุคลากรสายวิชาการ 
 

ตําแหนงทางวิชาการ ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย 2 43 8 53 

ผูชวยศาสตราจารย - 6 7 13 

รองศาสตราจารย - - 2 2 

ศาสตราจารย - - - - 

รวม 2 49 17 68 
  

* ขอมูล ณ 31 พฤษภาคม 2565 

   บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ตําแหนง 
ตํ่ากวาระดับ

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป - - 3 - 3 

นักวิชาการพัสดุ - 1 - - 1 

นักวิชาการคอมพิวเตอร - 1 - - 1 

นักวิชาการเงินและบญัชี - - - - 0 

นักวิชาการศึกษา - - - - 0 

เจาหนาที่ธุรการ 1 2 - - 3 

เจาหนาที่หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 
- 1 - - 1 

รวม 1 5 3 - 9 

* ขอมูล ณ 31 พฤษภาคม 2565 
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แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการหรืออาจารย 

จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ

2
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ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

อาจารย

ผูชวยศาสตราจารย
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1.  ขาราชการ 

ช่ือ – สกุล 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. 

เกษียณ 

อายุ 

1. นายทองเจือ เขียดทอง รอง ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2556 2566 

 (ดร.) ศาสตราจารย ค.ม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2535  

   ศษ.บ. (ศิลปกรรม 

-ออกแบบศิลปะ ประยุกต) 

(เกียรตินิยม) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา 

2530  

2. นางธญวรรณ กาคํา (ดร.) รอง 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  

3. น.ส.นิศากร  

เพ็ญสมบูรณ 

อาจารย ศป.ม. (ทัศนศิลป : 

ศิลปะสมัยใหม) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร 

2549 2583 

   ศป.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

2544  

4. 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  

5. น.ส.อรนุช รอยแกว ผูชวย 

ศาสตราจารย 

กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

2541 

2532 

2569 

 

2.  อาจารยโครงการคลังสมองมหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ช่ือ – สกุล 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. เกษียณอายุ 

1. น.ส.ไพลิน เชิญเพชร ผูชวย ศศ.ม. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550 2555 

  ศาสตราจารย ป.บัณฑิต (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยปกกิ่ง 2518  

   อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2517  

2. นางจิราภรณ  มาตังคะ ผูชวย 

ศาสตราจารย 

M.A. (English Literature) 

ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก 

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ-

ภาษาญี่ปุน) 

Lamar University 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2519 

2529 

2515 

2556 
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ช่ือ – สกุล 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. เกษียณอายุ 

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. (การสอนภาษาฝร่ังเศส) 

ค.บ. (ภาษาฝร่ังเศส)เกียรตินิยม 

อันดับ 2 

มหาวิทยาลัยสยาม 

 

University of Sydney 

 

 

C.I.E.P, France 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2553 

 

2546 

 

 

2538 

2529 

2517 

2556 

 

3.  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

ช่ือ – สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันที่บรรจุ 

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. (การสอนภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 

2550 

12 พ.ย. 2550 

    ประสานมิตร   

   ค.บ. (ภาษาไทย) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2545  

3. นายศิลปชัย   

ลีลิตธรรม 

อาจารย น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) 

นบ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) 

มหาวิทยาลัยเกริก 

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง 

2550 

2531 

26 พ.ย. 2550 

    เนติบัณฑิตยสภา   

   น.บ. (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2529  

4. น.ส.ศิริกุล  บัวแกว อาจารย รป.ด.  (การบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร 

กําลังศึกษา 17 ม.ีค. 2551 

   รป.ม. (การเงินการคลัง) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2543  

   ป.บัณฑิต (การวิจัยทาง

สังคม) 

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    
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ช่ือ – สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันที่บรรจุ 

6. นายสรณา  

อนุสรณทรางกูร 

อาจารย ปร.ด. (การศึกษาและการ

พัฒนาสังคม) 

มหาวิทยาลัยบูรพา กําลังศึกษา 9 มิ.ย. 2551 

   ศศ.ม. (พัฒนาชนบทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2550  

   ศศ.ม. (ไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2549  

   ประกาศนียบัตร (วิชาชีพ

ครู) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย 

2543  

   พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย 

2544  

7. นางพิมพงา   

เพ็งนาเรนทร 

อาจารย รป.ด. (รัฐศาสตร) 

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

2563 

2550 

23 ม.ิย. 2551 

 (ดร.)  ศศ.บ. (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2546  

8. น.ส.กลุจิรพัส  

บุษกลธนาวรัตน 

อาจารย ปร.ด. (อาชญวิทยากระบวน

ยุติธรรมและสังคม) 
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. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2548  

10. น.ส.ชมพูนุท  ถาวร

วงศ 

อาจารย ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ เพ่ือ

การสื่อสาร) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 2546 3 พ.ย. 2551 

   ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2541  

11. น.ส.เพ็ญพิสุทธ์ิ  ศิริ อาจารย ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ือ

อาชีพ) 

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-ศิลปะ

สมัยใหม) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร 

2549 1 เม.ย. 2552 

   ศษ.บ. (ศิลปะประยุกต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2539  

14. นายเชษฐา   

ทรัพยเย็น 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

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. นางอามีนะฮ 

 เบ็ญสะอาด 

อาจารย ศศ.ม. (ภาษาศาสตร) 

ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2552 

2545 

13 ก.ค. 2552 

16. นายไชยสิทธ์ิ  

ชาญอาวุธ 

(ดร.) 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ศป.ด. (นฤมิตศิลป) 

ศป.ม. (นฤมิตศิลป) 

ศศ.บ. (นิเทศศิลป) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สถาบันราชภัฏธนบุรี 

2563 

2551 

2546 

15 ต.ค. 2553 
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ช่ือ – สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันที่บรรจุ 

17. นายปณณธร  

สมสรวย 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ค.ม. (ศิลปศึกษา) 

ศ.บ. (นิเทศศิลป) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2551 

2545 

6 มิ.ย. 2554 

    วิทยาเขตเพาะชาง   

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

 ภัทธภาสิทธ์ิ  ศป.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546  

19. นายแสนชัย  

ลิขิตธีรวุฒิ 

อาจารย ค.ม. (ศิลปศึกษา) 

ศศ.บ. (ศิลปกรรม- 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วิทยาลัยครูสวนดุสิต 

2549 

2533 

15 ก.ย. 2554 

   ออกแบบนิเทศศิลป)    

20. นายวิฆนาย   

ดีสุวรรณ 

อาจารย ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

ค.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

2550 

2543 

17 พ.ค. 2555 

21. นายยุทธศักด์ิ  

ดีอราม 

อาจารย น.ม. (กฎหมายมหาชน) 

น.บ. (นิติศาสตร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2551 

2542 

1 พ.ค. 2555 

22. นายอรรถชัย อาจารย น.ม.  (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2548 1 พ.ค. 2555 

 วงศอุดมมงคล  น.บ. (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2541  

23. นายวัชรพล  อาจารย ร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กําลังศึกษา 1 พ.ค. 2555 

 ยงวณิชย  รป.ม. (การจัดการภาครฐัและ

เอกชน) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร 

2554  

   ร.บ. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552  

24. 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  

25. นางธนารัตน  

อนุวัฒนปรีชา 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

น.ม. (นิติศาสตร) 

น.บ. (นิติศาสตร) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2551 

2533 

1 ธ.ค. 2555 

26. นายศรัณย   

สรรพศิริ 

อาจารย M.A. (Visual 

Communication) 

Eastern Michigan 

University 

2540 1 มี.ค. 2556 

   ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2532  

27. นายวาริด   

เจริญราษฎร (ดร.) 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ปร.ด. (ภาษาไทย) 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2560 

2553 

1 มี.ค. 2556 

   ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2551  

28. น.ส.กฤติกา  ชูผล อาจารย ปร.ด. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังศึกษา 1 มี.ค. 2556 

   อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555  

   ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552  

29. น.ส.นวพร  

ธานีวัฒน 

(สมุทรปราการ) 

อาจารย อ.ม.  (ภาษาไทยเพ่ือการ

พัฒนาอาชีพ) 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2554 

 

2551 

1 มี.ค. 2556 

30. นางจันทนา   

อินทฉิม (ดร.) 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

รป.ด.  
(การจัดการภาครัฐและเอกชน) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  2555 15 พ.ย. 2556 

 (สมุทรปราการ)  รป.ม. (นโยบายสาธารณะและ

การบริหารบุคคล) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2539  

   บช.บ. (บัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2533  
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ช่ือ – สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันที่บรรจุ 

31. นายวงศกร  

เพ่ิมผล  

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ศน.ด. (พุทธศาสนศึกษา) 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 (บาลี) กรมการศาสนา 2535  

32. น.ส.ชนิดา  

จันทรงาม 

อาจารย ศป.ด. (นาฏยศิลป) 

ศป.ม. (นาฏยศิลป) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2562 

2555 

27 ม.ค. 2557 
บรรจุเดิม (อตจ.) 

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

33. 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 

34. นายชาคริต  

เกตุเรืองโรจน 

(สมุทรปราการ) 

อาจารย ศป.ม. (ออกแบบนิเทศศิลป) 

ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

2553 

2542 

ปรับเปน พม. 

1 ส.ค. 2557 

บรรจุเดิม (อตจ.) 

4 ม.ค. 2555 

35. น.ส.ณัฐพร  

เพ็ชรเรือง 

อาจารย ศป.ด. (นาฏยศิลป) 

ศศ.ม. (นาฏยศิลปไทย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2562 

2555 

18 เม.ย. 2559 

 (ดร.)  ศป.บ.(ศิลปะการ แสดง

นาฏศิลปไทย) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2551  

36. น.ส.กลัยรัตน  

กลิ่นสุวรรณ 

อาจารย อ.ด. (ภาษาไทย) 

อ.ม. (ภาษาไทย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กําลังศึกษา 

2557 

18 เม.ย. 2559 

   ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2552  

37. น.ส.จิรดา  

เอื้อศิริวัฒนชัย 

อาจารย ศศ.ม. (ภาษาและการ

สื่อสาร) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร 

2557 18 เม.ย. 2559 

38. น.ส.สุรียพร สลับส ี อาจารย ร.ม. (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยบูรพา 2557 18 เม.ย. 2559 

 (สมุทรปราการ)  รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2555  

39. น.ส.วิลดา  

ศรีทองกุล 

อาจารย ศศ.ม. (ภาษาและการ

สื่อสาร) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร 

2542 2 พ.ค. 2559 

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

40. นายพงษพัต   

วัฒนพงศศิริ 

(สมุทรปราการ) 

อาจารย รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 

บธ.ม. (การตลาด) 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2556 

2552 

2550 

17 ต.ค. 2559 

41. น.ส.กมลชนก  ธรรม

มิกะ 

(สมุทรปราการ)   

อาจารย ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2559 

2552 

26 ม.ิย. 2560 

42. น.ส.อนสุรา   

ศรีวิระ 

(สมุทรปราการ) 

อาจารย อ.ม. (ภาษาไทย) 

อ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2559 

2554 

26 ม.ิย. 2560 
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ช่ือ – สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันที่บรรจุ 

43. นายจักรพันธ  พรหม

ฉลวย 

(สมุทรปราการ) 

อาจารย ปร.ด. (การศึกษาและการ

พัฒนาสังคม) 

ร.ม. (การเมืองการปกครอง) 

ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

กําลังศึกษา 

 

2558 

2555 

26 ม.ิย. 2560 

44. น.ส.พิมพวิภา อาจารย ศศ.ด. (นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2559 1 ต.ค. 2562 

 บุรวัฒน (ดร.)  ศศ.ม. (นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2551  

   ศ.บ. (นาฏศิลปไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 2547  

45. น.ส.วิรสา อาจารย นศ.ม. (นาฏศิลปสากล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2561 1 ต.ค. 2562 

 โรจนวรพร  ศป.บ. (นาฏยศิลปสากล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2551  

46. น.ส.รุงรัตน 

ธนบดีธาดา 

อาจารย น.ม. (กฎหมายระหวาง

ประเทศ) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2549 1 พ.ย. 2562 

   น.บ. (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2543  

47. น.ส.สนุันทา 

เกตุเหล็ก 

(ดร.) 

อาจารย ศป.ด. (นาฏยศิลป) 

ศป.ม. (นาฏยศิลปไทย) 

ศป.บ. (นาฏยศิลปไทย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2563 

2556 

2553 

ม.ค. 2564 

 

4. อาจารยอัตราจาง 
ชื่อ – สกุล วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันท่ีบรรจุ 

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 : ศิลปะ

สมัยใหม) 

กศ.บ. (ศิลปศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2548 

 

2533 

15 ก.พ. 

2559 

4. นายพงศพินิจ พินิจดํา คอ.ม. (เทคโนโลยีการออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2558 15 ก.พ. 

2559 

  ท.บ. (ออกแบบสิ่งทอ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2551  

5. น.ส.วรางคณา กรเลิศวานิช คอ.ม. (เทคโนโลยีการออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2557 15 ก.พ. 

2559 

  ท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2553  

6. น.ส.พฤกษา  ดอกกุหลาบ ศศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา) 

ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2557 

 

2550 

1 ก.ย. 2559 

7. นายสุระพงษ  สีหมอก ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนา

สังคม) 

พธ.บ. (รัฐศาสตร) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2556 

 

2553 

7 ก.ย. 2559 

8.  Mr.Manuele  Mambelli B.A. (internation relation) University of Bologna 2535 16 พ.ย. 

2559 
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ชื่อ – สกุล วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันท่ีบรรจุ 

9. นายนพพร  ระรินทร ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม) 

พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา) 

สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2558 

 

2553 

1 มิ.ย. 2560 

 

5. อาจารยโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ  
ช่ือ – สกุล วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันที่บรรจุ 

1. นายสมเกียรติ 

เกียรติกําจายขจร 

M.A. (Teaching Chinese as 

a Second Language) 

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมบริการ

และการทองเที่ยว) 

National Taiwan Normal University 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

2555 

 

2549 

25 เม.ย. 2555 

2. Mr.Tanner Edwin 

Perkins 

B.A. (English and 

History) 

University of Mary Hardin Baylor 2553 1 ส.ค. 2560 

3. Miss Nyasha Joyce 

Hweta 

Bachelor of Business 

Administration 

(Finance and Banking) 

Stamford International University, 

Thailand 

2563 16 พ.ย. 2559 

4. Mr. Jason Alfred 

Swanson 

M.B.A (Master of 

Science, Finance) 

B.A. (Philosophy) 

 

WEBSTER UNIVERSITY, Thailand, 

2021 

CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, 

CHICO, 2013 

2564 

 

2556 

8 พ.ย. 2564 

 

6. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 
ช่ือ – สกุล วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันที่บรรจุ 

1. นางสาวจิตติมา  สรวยโภค 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.อลสิา  อรุณธนหิรัญ บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2553 15 พ.ย. 2556 

4. น.ส.กรรณิการ  แกวงาม บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2556 27 ม.ค. 2557 

5. 

 

นางวันดี  แสงขาว บธ.ม. (การจัดการท่ัวไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บานสมเด็จเจาพระยา 

2553 15 ส.ค. 2557 

  บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2550  
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7. ลูกจางชั่วคราว 
ชื่อ – สกุล วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ป พ.ศ. วันท่ีบรรจุ 

1. น.ส.จฬุาภรณ  สมรอบรู มัธยมศึกษาปท่ี 6 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 

กรุงเทพมหานคร 1 

 26 ต.ค. 2535 

2. น.ส.ณัชชา  หามผกัแวน บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2560 6 ก.ค. 2537 

  มัธยมศึกษาปท่ี 6 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน

กรุงเทพมหานคร1 

2543  

3. นายอนุชา  รวยดี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2551 18 ต.ค. 2553 

4. นายทศพล  วะลัยใจ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ-

หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2560 1 ส.ค. 2562 
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จํานวนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 

ปการศึกษา 2564 
 

ภาคปกติ กรุงเทพมหานคร 
 

สาขาวิชา ระดับ จํานวน 

การจัดการชุมชน ปกติ ป.ตร ี 18 คน 

นิติศาสตร ปกติ ป.ตร ี 36 คน 

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ปกติ ป.ตร ี 34 คน 

ภาษาไทย ปกติ ป.ตร ี 34 คน 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปกติ ป.ตร ี 72 คน 

รัฐประศาสนศาสตร ปกติ ป.ตร ี 75 คน 

ออกแบบนิเทศศิลป ปกติ ป.ตร ี 41 คน 

ออกแบบทัศนศิลป ปกติ ป.ตร ี 20 คน 

การสรางสรรคศิลปะดิจทิัล ปกติ ป.ตร ี 49 คน 

นาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.) ปกติ ป.ตรี 5 ป 24 คน 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ) ปกติ ป.ตร ี 7 คน 

 รวม 410 คน 

แผนภมูิแสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ กรุงเทพมหานคร

การจดัการชมุชน, 18

นิติศาสตร, 36
ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร, 34

ภาษาไทย, 34

ภาษาอังกฤษธรุกจิ, 72

รัฐประศาสนศาสตร, 75
ออกแบบนิเทศศิลป, 41

ออกแบบทัศนศิลป, 20

การสรางสรรคศิลปะดิจทิัล, 49

นาฏศิลปและการ

แสดง (ค.บ.), 24

การจัดการชุมชน

นิติศาสตร

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

รัฐประศาสนศาสตร

ออกแบบนิเทศศิลป

ออกแบบทัศนศิลป

การสรางสรรคศิลปะดิจิทัล

นาฏศิลปและการแสดง (ค.บ.)
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ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 
 

สาขาวิชา ระดับ จํานวน 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ พิเศษ ป.ตร ี 39 คน 

ภาษาไทย พิเศษ ป.ตร ี 16 คน 

นิติศาสตร (พิเศษ) พิเศษ ป.ตร ี 17 คน 

รัฐประศาสนศาสตร พิเศษ ป.ตร ี 65 คน 

 รวม 137 คน 

 

 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนนักศกึษา ภาคพเิศษ กรุงเทพมหานคร

ภาษาองักฤษธุรกจิ, 39

นติิศาสตร (พิเศษ), 17
รัฐประศาสนศาสตร, 65

ภาษาไทย, 16

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

นิติศาสตร (พิเศษ)

รัฐประศาสนศาสตร

ภาษาไทย
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ภาคปกติ สมุทรปราการ 
 

สาขาวิชา ระดับ จํานวน 

ภาษาไทย ปกติ ป.ตร ี 15 คน 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปกติ ป.ตร ี 41 คน 

ออกแบบนิเทศศิลป ปกติ ป.ตร ี 55 คน 

รัฐประศาสนศาสตร ปกติ ป.ตร ี 86 คน 

ออกแบบทัศนศิลป ปกติ ป.ตร ี 17 คน 

 รวม 214 คน 

แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษา ภาคปกติ สมุทรปราการ
ภาษาไทย, 15

ออกแบบนิเทศศิลป, 55

รัฐประศาสนศาสตร, 86

ออกแบบทศันศิลป, 17

ภาษาองักฤษธุรกจิ, 41

ภาษาไทย

ออกแบบนิเทศศิลป

รัฐประศาสนศาสตร

ออกแบบทัศนศิลป

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

 
 

ภาคพิเศษ สมุทรปราการ 

สาขาวิชา ระดับ จํานวน 

รัฐประศาสนศาสตร พิเศษ ป.ตร ี 16 คน 

 รวม 16 คน 
 

* ขอมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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การพัฒนาบุคลากร 
(อบรม/สมัมนา/ศึกษาดูงานในประเทศ) 

 
วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 

กรกฎาคม 2564    

7 ก.ค. 2564 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง กรรมการและเลขานุการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

นครศรีธรรมราช 

ไมเบิกจาย  

     

ตุลาคม 2564    

28 ต.ค. 2564 ผศ.ไพลิน เชิญเพชร โครงการอบรมแนวทางการจัดทําหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการระบบราง 

และศึกษาดูงาน 

วิทยาลัยการอาชีพ

บานไผ จังหวัด

ขอนแกน 

เงินงบประมาณ

แผนดิน คณะ

วิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลย ี

     

พฤศจิกายน 2564    

8 พ.ย. 2564 อ.นิศากร เพ็ญสมบูรณ 

อ.พัณณภัสสร ภัทธภาสิทธิ ์

อ.องอาจ มากสิน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการขยะตลาดสดพระ

ประแดง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ใหกับ

ประชาชนพ้ืนที่ตลาดสดพระประแดง จํานวน 20 คน 

ลานอเนกประสงค 

บางกะเจาฟารม 

จังหวัดสมุทรปราการ  

เงินโครงการเงินกู

เยียวยา COVID19 

11-12 พ.ย.  

2564 

อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 

อ.ชมพูนุท ถาวรวงศ 

น.ส.จุฬาภรณ สมรอบรู 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการขยะในชุมชนแขวงอรุณอัมรินทร เพ่ือมุงสู

การเปนชุมชนที่นาอยูและเขมแข็งใหกับประชาชน 

จํานวน 34 คน 

โรงแรมรอยัล พลา  

คลิฟ บีช อําเภอ 

บานฉาง จังหวัด

ระยอง และลาน

อเนกประสงค

โครงการบานเอ้ือ

อาทรระยอง (วงัหวา) 

จังหวัดระยอง 

เงินโครงการเงินกู

เยียวยา COVID19 

และเงินบํารุง

การศึกษา  

คณะมนุษยฯ 

13-14 พ.ย. 

2564 

อ.ดร.ชนิดา จันทรงาม 

อ.อรรถชัย วงศอุดมมงคล 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมดานการพัฒนาผลิตภัณฑจากเตยหอม ในพ้ืนที่

ชุมชนเลิศสุขสม แขวงบางดวน กรุงเทพฯ ใหกับ

ประชาชนที่สนใจจํานวน 20 คน 

ลานอเนกประสงค

ชุมชนเลิศสุขสม 

แขวงบางดวน 

กรุงเทพฯ 

เงินโครงการเงินกู

เยียวยา COVID19 

 

16-17 พ.ย.  

2564 

อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 

อ.ดร.ชนิดา จันทรงาม 

อ.อรรถชัย วงศอุดมมงคล 

นายอนุชา รวยด ี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการขยะในชุมชนแขวงบางดวน เพ่ือมุงสูการ

เปนชุมชนที่นาอยูและเขมแข็งใหกับประชาชน จํานวน 43

คน 

โรงแรมรอยัล พลา  

คลิฟ บีช อําเภอ 

บานฉาง จังหวัด

ระยอง และลาน

อเนกประสงค

โครงการบานเอ้ือ

อาทรระยอง (วงัหวา) 

จังหวัดระยอง 

เงินโครงการเงินกู

เยียวยา COVID19 

และเงินบํารุง

การศึกษา  

คณะมนุษยฯ 

19-20 พ.ย. 

2564 

อ.ณัฐกาญ ธีรบวรกุล โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนา

ระบบบริหารเครือขายจัดการนวัตกรรมและพันธกิจ

สัมพันธเพ่ือการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยความ

รวมมือของเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏและหนวยงาน

ภาคี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เลย 

ไมเบิกจาย 
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วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 

20-22 พ.ย. 

2564 

รศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง ศึกษาดูงาน คร้ังที่ 1 ในหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสรางสังคมสันติสุข รุนที่ 

12 สถาบันพระปกเกลา 

จังหวัดระยอง ไมเบิกจาย 

22-26 พ.ย. 

2564 

อ.ณัฐกาญ ธีรบวรกุล มหกรรมงานวิจัยแหงชาต ิ โรงแรมเซ็นทารา 

แกรนด และบางกอก

คอนเวนชั่นเซ็นเตอร 

กรุงเทพฯ 

 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

29 พ.ย.-3 

ธ.ค. 2564 

อ.นิศากร เพ็ญสมบูรณ 

อ.พัณณภัสสร ภัทธภาสิทธิ ์

อ.องอาจ มากสิน 

โครงการสงเสริมภูมิทัศน ศิลปะกับชุมชน นครเขื่อนขันธ

ซิตี้ ในพ้ืนที่ชุมชนตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ ใหกับประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนตําบลตลาด 

ผูรับจางงาน อาจารย และผูที่สนใจ จํานวน 100 คน 

ลานอเนกประสงคใน

พ้ืนที่ชุมชนตําบล

ตลาด อําเภอ 

พระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

เงินโครงการเงินกู

เยียวยา COVID19 

 

30 พ.ย. 2564 ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม 

อ.ดร.สุนันทา เกตุเหล็ก 

อ.ศิริกุล บัวแกว 

ผศ.ดร.วาริด เจริญราษฎร 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการทองเที่ยวและ

วัฒนธรรมชุมชนเชิงคติชนวิทยา ในพ้ืนทีต่ําบลทรงคนอง 

อําเภอ 

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการใหกับผูเขารวม

โครงการ จํานวน 25 คน 

ที่ทําการผูใหญบาน

ชุมชนตําบลทรง

คนอง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

เงินโครงการเงินกู

เยียวยา COVID19 

 

     

ธันวาคม 2564    

1 ธ.ค. 2564 ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม 

อ.ดร.สุนันทา เกตุเหล็ก 

อ.ศิริกุล บัวแกว 

อ.พงศพินิจ พินิจดํา 

อ.วรางคณา กรเลิศวานิช 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการสรางผลิตภัณฑ

ถุงผามัดยอมจากลายธงตะขาบในพ้ืนที่ตาํบลทรงคนอง 

อําเภอ 

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการใหกับประชาชน ผูรับ

จางงาน อาจารย และผูที่สนใจ จํานวน 35 คน 

ที่ทําการผูใหญบาน

ชุมชนตําบลทรง

คนอง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

เงินโครงการเงินกู

เยียวยา COVID19 

 

3 ธ.ค. 2564 อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 

อ.นพพร ระรินทร 

อ.แสนชัย ลิขิตธีรวุฒ ิ

อ.วิเชียร เทียนแพรนิมิต 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการทองเที่ยว

ดานของที่ระลึก ในพ้ืนทีต่ําบลปากคลองบางปลากด 

อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ ใหกับ

ประชาชน ผูนําชุมชน และเจาหนาที่ภาครัฐ ในพ้ืนทีต่ําบล

ปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัด

สมุทรปราการ จํานวน 120 คน 

อบรมคร้ังที่ 1 เร่ือง การทําผลิตภัณฑตะกรา 

สํานักงานเทศบาล

ตําบลพระสมุทรเจดีย 

จังหวดัสมุทรปราการ 

 

เงินโครงการเงินกู

เยียวยา COVID19 

 

4 ธ.ค. 2564 อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 

อ.นพพร ระรินทร 

อ.แสนชัย ลิขิตธีรวุฒ ิ

อ.วิเชียร เทียนแพรนิมิต 

 

อบรมคร้ังที่ 2 เร่ือง การทําผลิตภัณฑกระจกพับ 

6 ธ.ค. 2564 อบรมคร้ังที่ 3 เร่ือง การทําผลิตภัณฑกลองไมจ้ิมฟน 

10 ธ.ค. 2564 อบรมคร้ังที่ 4 เร่ือง การทําผลิตภัณฑพวงกุญแจ 

9-12 ธ.ค. 

2564 

อ.นิศากร เพ็ญสมบูรณ 

อ.พัณณภัสสร ภัทธภาสิทธิ ์

อ.องอาจ มากสิน 

โครงการสงเสริมภูมิทัศน ศิลปะกับชุมชน ชุมชนสันติ

สงเคราะห ในพ้ืนที่ชุมชนสันติสงเคราะห แขวงอรุณอัมริ

นทร เขตบางกอกนอย ใหกับประชาชนในชุมชนสันติ

สงเคราะห ศิลปน นักออกแบบระดับชาติ ผูรับจาง

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบ

บูรณาการ รวมถึงบุคคลภายนอกที่สนใจ ประชาชนทั่วไป 

ลานอเนกประสงคใน

ชุมชนสันติสงเคราะห 

แขวงอรุณอัมรินทร 

กรุงเทพฯ 

เงินโครงการเงินกู

เยียวยา COVID19 

 

     



 

 
รายงานประจําป 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนา 41 

วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 

11 ธ.ค. 2564 อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 

อ.เพ็ญพิสุทธิ์ ศิริ 

อ.แสนชัย ลิขิตธีรวุฒ ิ

อ.วิเชียร เทียนแพรนิมิตร 

โครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑในพ้ืนที่แขวงตลาด

พลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ใหกับประชาชน ผูนําชุมชน และ

เจาหนาที่ภาครัฐในพ้ืนที่แขวงตลาดพลู กรุงเทพฯ จํานวน 

90 คน  

หองประชุมวัดใหม

ยายนุย กรุงเทพฯ 

เงินโครงการเงินกู

เยียวยา COVID19 

 12 ธ.ค. 2564 หองประชุม 

วัดกันตทาราราม 

กรุงเทพฯ 

13 ธ.ค. 2564 หองประชุม ชุมชน 

ปากคลองบางสะแก 

กรุงเทพฯ 

14 ธ.ค. 2564 อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 

อ.เพ็ญพิสุทธิ ์ศิริ 

อ.นพพร ระรินทร 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสงเสริมการทองเที่ยว

ชุมชนเชิงวัฒนธรรมบนฐานทุนทางสังคมในพ้ืนที่แขวง

ตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ใหกับประชาชน 

ผูนําชุมชน และเจาหนาที่ของรัฐในพ้ืนที่แขวงตลาดพลู 

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จํานวน 80 คน  

หองประชุมวัดใหม

ยายนุย กรุงเทพฯ 

เงินโครงการเงินกู

เยียวยา COVID19 

 15 ธ.ค. 2564 หองประชุม 

วัดกันตทาราราม 

กรุงเทพฯ 

18-20 ธ.ค. 

2564 

รศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง ศึกษาดูงาน คร้ังที่ 2 ในหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสรางสังคมสันติสุข รุนที่ 

12 สถาบันพระปกเกลา 

จังหวัดนาน ไมเบิกจาย 

22-24 ธ.ค. 

2564 

อ.นิศากร เพ็ญสมบูรณ 

ผศ.ดร.ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ 

อ.ณัฐกาญ ธีรบวรกุล 

อ.ยุทธศักดิ์ ดีอราม 

อ.องอาจ มากสิน 

อ.พัณณภัสสร ภัทธภาสิทธิ ์

อ.อรนุช สมคะเน 

อ.ชาคริต เกตุเรืองโรจน 

อ.ศรัณย สรรพศิริ 

อ.พงศพินิจ พินิจดํา 

อ.วรางคณา กรเลิศวานิช 

โครงการพัฒนา Soft Skill โดยใชเคร่ืองมือวิศวกรสังคม 

(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนําวิศวกรสังคม 

(แมไก) รุนที่ 1 

โรงแรมบัดดี้  

โอเรียนทอล  

จังหวัดนนทบุรี 

กองพัฒนา

นักศึกษา  

     

กุมภาพันธ 2565    

4-6 ก.พ. 2565 รศ.ดร.ทองเจือ เขยีดทอง ศึกษาดูงาน คร้ังที่ 3 ในหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสรางสังคมสันติสุข รุนที่ 

12 สถาบันพระปกเกลา 

จังหวัดขอนแกน ไมเบิกจาย 

7-8 ก.พ. 2565 รศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง ลงพ้ืนที่เก็บขอมูลเพ่ือดําเนินการจัดทําเอกสารวิชาการ

กลุมในพ้ืนที่อําเภอโซพิสยั ในหลักสูตรประกาศนียบัตร

ชั้นสูงการเสริมสรางสังคมสันติสุข รุนที่ 12 สถาบัน

พระปกเกลา 

จังหวัดบึงกาฬ ไมเบิกจาย 

16 ก.พ. 2565 ผศ.ดร.วงศกร เพ่ิมผล นํานักศึกษาภาคปกติ จํานวน 20 คน ไปจัดโครงการวิถี

พุทธ วิถีไทย นอมใจพุทธบูชาวันมาฆบูชา  

วัดบุปผารามวรวิหาร  

กรุงเทพมหานคร 

เงินบํารุงการศึกษา  

คณะมนุษยฯ 

26 ก.พ. 2565 อ.นพพร ระรินทร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถนอมอาหารจากภูมิ

ปญญาชาวบานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

เศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ชุมชนวัดโพธิ์เรียง แขวงบานชาง

หลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ใหกับประชาชน

ในพ้ืนที่ จํานวน 30 คน  

ศาลาอเนกประสงค

ชุมชนวัดโพธิ์เรียง 

แขวงบานชางหลอ 

เขตบางกอกนอย 

กรุงเทพมหานคร 

เงินแผนดิน  

คณะมนุษยฯ 
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วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 

มีนาคม 2565    

15 มี.ค. 2565 อ.กฤติกา ชูผล 

อ.จักรพันธ พรมฉลวย 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคน

ในชุมชนเศรษฐกิจฐานราก ดวยทุนทางปญญาอยางมีสวน

รวมและยั่งยืนในพ้ืนทีต่ําบลบางยอ อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ ใหกับผูสูงอายุในพ้ืนที่ตําบลบางยอ 

จํานวน 50 คน 

หองประชุม 

องคการบริหารสวน

ตําบลบางยอ จังหวัด

สมุทรปราการ 

เงินแผนดิน  

คณะมนุษยฯ 

16 มี.ค. 2565 

(คร้ังที ่1) 

อ.ดร.วิชุดา พรายยงค กิจกรรมในรูปแบบการประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยน

ความคดิเห็นระหวางผูเขารวมประชุมกับผูผาน

ประสบการณที่มีวิถีคิดและวิถีปฏิบัติในการพัฒนาความรูสู

การสรางปญญา ในโครงการสรางการเรียนรูกับ

นักวิชาการเพ่ือการพัฒนาชีวิตและปญญา  

สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาต ิ

ไมเบิกจาย 

23 มี.ค. 2565 

(คร้ังที่ 2) 

สํานักงาน

ปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม 

24 มี.ค. 2565 

(คร้ังที่ 3) 

สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาต ิ

17-18 มี.ค. 

2565 

อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 

นายมานิตย กุศลคุม 

นายอนุชา รวยด ี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากดวยการสรางชองทาง

ในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดในตําบลบาน

ระกาศ อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

โรงแรมฟอรจูน แสง

จันทร บีช ระยอง 

และลาน

อเนกประสงคชุมชน

บานวังหวา อําเภอแก

ลง จังหวัดระยอง 

เงินแผนดิน  

คณะมนุษยฯ 

18-20 มี.ค. 

2565 

ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 

ผศ.ธนารัตน อนุวฒันปรีชา 

อ.ชมพูนุท ถาวรวงศ 

อ.อามีนะฮ เบ็ญสะอาด 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและพัฒนา

หลักสูตรเพ่ือการฝกอบรมทักษะ Soft Skill” ภายใต

โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ภาคอุตสาหกรรมแนวคิดและหลักการทําแบบ PPP: 

Private & Public Partnership Program 

ไอธารา รีสอรท 

แอนด สปา จังหวัด

เพชรบุรี  

คณะวิทยาการ

จัดการ  

21-25 มี.ค. 

2565 

อ.นิศากร เพ็ญสมบูรณ 

อ.พัณณภัสสร ภัทธภาสิทธิ ์

อ.องอาจ มากสิน 

อ.อรนุช สมคะเน 

อ.ชาคริต เกตุเรืองโรจน 

อ.พงศพินิจ พินิจดํา 

อ.วรางคณา กรเลิศวานิช 

โครงการสงเสริมภูมิทัศน ศิลปะกับชุมชน 

“ชมศิลปชมทรัพย” ในพ้ืนที่ชุมชน 

ชมทรัพย แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร ใหกับ

ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนตําบลชมทรัพย และผูที่สนใจ

จํานวน 250 คน  

ลานอเนกประสงค

ศูนยการเรียนรูทุงครุ 

ในพ้ืนที่ชุมชน 

ชมทรัพย กรุงเทพฯ 

เงินแผนดิน  

คณะมนุษยฯ 
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การใหบริการวิชาการภายในประเทศและตางประเทศ 
 

วัน เดือน ป ผูเขารวมกิจกรรม เร่ือง สถานที ่ งบประมาณ 

9 ก.พ. 2565 ผศ.ดร.เชษฐา ทรัพยเย็น วิทยากรเสวนาวิชาการเร่ือง “คนรุน

ใหมในสังคมไทยและการปรับตัวของ

กองทัพ” 

หองประชุมสํานักงาน

เลขานุการกองทัพบก 

กรุงเทพมหานคร 

ไมเบิกจาย  

10 มี.ค. 2565 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง คณะกรรมการตัดสินการประกวดการ

อานทํานองเสนาะระดับประเทศ ชงิโล

เกียรติยศองคมนตรี “สืบสําเนียง เสยีง

เสนาะ” คร้ังที่ 4 

วิทยาลัยเซาธอีสท

บางกอก 

ไมเบิกจาย  

11-13 มี.ค. 

2565 

อ.จักรพันธ พรมฉลวย คณะกรรมการตัดสินการประกวด งาน

มหกรรมวันมะมวงน้ําดอกไม

สมุทรปราการ ป 2565 

ศูนยการคามารเก็ต 

วิลเลจ สุวรรณภูมิ 

จังหวัดสมุทรปราการ 

ไมเบิกจาย  

23 มี.ค. 2565 อ.จักรพันธ พรมฉลวย วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูสูงอายุ (กิจกรรมพัฒนาหมอนหลอด

เพ่ือสุขภาพ) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

หองประชุมเทศบาล

ตําบลธาตทุอง อําเภอ 

บอทอง จังหวัดชลบุรี 

ไมเบิกจาย  
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ผลการดําเนินงานจําแนกตาม 

โครงการวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

ท่ี 
วันท่ีขอ

อนุมัติ 
โครงการ ผูขออนุมัติ งบประมาณ 

1 8 มิ.ย. 64 

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2563 

ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 13,000 

2 8 มิ.ย. 64 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิพากษรายงานการ

ประเมินตนเองคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(SAR 21) ประจําป 2563 

ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 11,500 

3 10 มิ.ย. 64 
โครงการจัดทําเอกสารเพื่อใหความรูและปองกัน

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
อ.กฤติกา ชูผล 442,764 

4 6 ก.ค. 64 โครงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษแกนักศึกษา อ.ดร.พมิพวิภา บุรวัฒน 9,000 

5 6 ก.ค. 64 โครงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษแกนักศึกษา อ.ดร.สุนันทา เกตุเหล็ก 7,200 

6 08 ก.ค. 64 
โครงการจัดจางอาจารยพิเศษ ภาคปกติ สาขาวิชา

นิติศาสตร 
อ.อรรถชัย วงศอุดมมงคล 14,400 

7 8 ก.ค. 64 
โครงการจัดจางอาจารยพิเศษ ภาคปกติ สาขาวิชา

ภาษาไทย 
ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 18,000 

8 8 ก.ค. 64 
โครงการจัดจางอาจารยพิเศษ ภาคปกติ สาขาวิชา

ภาษาไทย 
อ.กมลชนก ธรรมมิกะ 37,800 

9 8 ก.ค. 64 
โครงการจัดจางอาจารยพิเศษ ภาคปกติ  สาขาวิชา

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
อ.ชาดา บุนนาค 19,800 

10 8 ก.ค. 64 
โครงการประกวดถายภาพ: เสน-สาย-แสง-เงา  

ครั้งที่ 5 ภายใตหัวขอ “สามัคคี” 
ผศ.ปณณธร สมสรวย 7,200 

11 12 ก.ค. 64 

โครงการอบรม “การเตรียมความพรอมบัณฑิตที่

พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ” 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

อ.กฤติกา ชูผล 2,425 

12 12 ก.ค. 64 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียน

ก า ร ส อ น อ อ น ไ ล น สํ า ห รั บ อ า จ า ร ย  ค ณ ะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” ผานระบบ

ออนไลน 

ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 4,600 
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ท่ี 
วันท่ีขอ

อนุมัติ 
โครงการ ผูขออนุมัติ งบประมาณ 

13 12 ก.ค. 64 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทํา

วารสารอิเล็กทรอนิกส ThaiJo 2.0 สําหรับ

วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

นางสาวอลสิา อรุณธนหริัญ 25,800 

14 13 ก.ค. 64 

โครงการเสริมสรางความรักความสามัคคี ความมี

ระเบียบวินัยและหนาที่ของพลเมืองสิทธิหนาที่ของ

ตนเองและผูอื่นภายใตพื้นฐานของประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของประชาชนทุก

ชวงวัย 

อ.กฤติกา ชูผล 370,600 

15 15 ก.ค. 64 

ความต อ งการ ศึกษาต อหลั กสู ตรรั ฐศาสตร

มหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

นางสาวกรรณิการ แกวงาม 20,000 

16 15 ก.ค. 64 
วิจัยติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
อ.ศรัณย สรรพศิร ิ 60,000 

17 13 ต.ค. 64 
โครงการจัดจางอาจารยพิเศษ ภาคปกติ สาขาวิชา

ภาษาไทย 
อ.นวพร ธานีวัฒน 10,800 

18 14 ต.ค. 64 
โครงการจัดจางอาจารยพิเศษ ภาคปกติ สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
อ.ชมพูนุท ถาวรวงศ 42,300 

19 14 ต.ค. 64 
โครงการจัดจางอาจารยพเิศษ ภาคปกติ  สาขาวิชา

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
อ.อามีนะฮ เบ็ญสะอาด 7,200 

20 14-ต.ค.-21 
โครงการจัดจางอาจารยพเิศษ ภาคปกติ  สาขาวิชา

ภาษาไทย 
อ.กมลชนก ธรรมมิกะ  

21 14 ต.ค. 64 

โครงการอบรม “เรื่องการสรางสุขภาวะทาง

รางกายที่สมบูรณของคน ในชุมชนยานกะดีจีน 

แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กทม.” หัวขอ การออก

กําลังกายแบบไทยฟต (THAI FIT) ผานระบบ

ออนไลน 

อ.ดร.ณัฐพร เพ็ชรเรือง 3,850 

22 15 ต.ค. 64 

โครงการอบรมผานระบบออนไลน เรื่อง อาหาร

เพื่อสุขภาพสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบลตลาด 

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ชุมชน

ตําบล ตล าด  อํ า เ ภอพระปร ะแดง  จั งห วั ด

สมุทรปราการ 

อ.พัณณภัสสร ภัทธภาสิทธ์ิ 5,600 
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ท่ี 
วันท่ีขอ

อนุมัติ 
โครงการ ผูขออนุมัติ งบประมาณ 

23 20 ต.ค. 64 

โครงการอบรม เ ชิ งปฏิบั ติก ารส ง เส ริ มด าน

สิ่งแวดลอมกิจกรรมดานการพัฒนาผลิตภัณฑจาก

เตยหอม ในพื้นที่ชุมชนเลิศสุขสม แขวงบางดวน 

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

อ.ดร.ชนิดา จันทรงาม 19,200 

24 20 ต.ค. 64 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ

จากตนจาก สะทอนอัตลักษณชุมชนตําบลปาก

คลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัด

สมุทรปราการ (สบูจากลูกจาก) 

อ.จิรดา เอื้อศิริวัฒนชัย 19,800 

25 20 ต.ค. 64 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการขยะตลาดสด

พระประแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
อ.นิศากร เพญ็สมบรูณ 19,900 

26 20 ต.ค. 64 

โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรการเตรียมตัวและขอควรรู  เพื่อขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ ผานระบบออนไลน 

ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 33,400 

27 27 ต.ค. 64 
โครงการผลิตกระปุกออมสินจากเศษกระดาษ 

“จากเศษกระดาษสูเปเปอรมาเช” 
อ.แสนชัย ลิขิตธีรวุฒ ิ 26,600 

28 27 ต.ค. 64 
โครงการวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย 
ผศ.ดร.วารดิ เจริญราษฎร 23,300 

29 3 พ.ย. 64 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ

ใหบริการ เพื่อสงเสริมความเปนเลิศดานการ

ใหบริการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

อ.กฤติกา ชูผล 68,450 

30 3 พ.ย. 64 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการขยะในชุมชนแขวงบาง

ดวน เพื่อมุงสูการเปนชุมชนที่นาอยูและเขมแข็ง 

อ.กฤติกา ชูผล 170,250 

31 3 พ.ย. 64 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการขยะในชุมชนแขวง         

อรุณอัมรินทร เพื่อมุงสูการเปนชุมชนที่นาอยูและ

เขมแข็ง 

อ.กฤติกา ชูผล 139,600  

32 12 พ.ย. 64 

โครงการสงเสริมภูมิทัศน  ศิลปะกับชุมชน        

“นครเข่ือนขันธซิ ต้ี” ในพื้นที่ชุมชนตําบลตลาด 

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

อ.นิศากร เพญ็สมบรูณ 190,950 
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วันท่ีขอ

อนุมัติ 
โครงการ ผูขออนุมัติ งบประมาณ 

33 15 พ.ย. 64 

โครงการกิจกรรมดานภาษาเพื่องานธุรกิจ กิจกรรม

ดานการพัฒนาภาษาอังกฤษในพื้นที่ชุมชนวัดจันทร

ประดิษฐเขต 1 หมู 3 แขวงบางดวน เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร 

อ.ดร.ชนิดา จันทรงาม 15,200 

34 22 พ.ย. 64 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางผลิตภัณฑ

ถุงผามัดยอมจากลายธงตะขาบ” ในพื้นที่ชุมชน

ตําบลทรงคนองอําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

อ.ดร.สุนันทา เกตุเหล็ก 19,200 

35 22 พ.ย. 64 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับการ

ทองเที่ยวดานของที่ระลึก เรื่อง การทําผลิตภัณฑ

ตะกรา, การทําผลิตภัณฑกระจกพับ, การทํา

ผลิตภัณฑกลองไมจิ้มฟน, และการทําผลิตภัณฑ

พวงกุญแจ 

อ.นพพร ระรินทร 118,800 

36 22 พ.ย. 64 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานประวัติศาสตร

และความเปนมาทองถ่ิน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

และวัฒนธรรมในพื้นที่ ตําบลทรงคนอง อําเภอ    

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

อ.ศิริกลุ บัวแกว 47,900 

37 22 พ.ย. 64 

โครงการสรางตนแบบงานดานประชาสัมพันธ เพื่อ

สงเสริมการทองเที่ยวและวัฒนธรรม ในพื้นที่ตําบล

ทรงคนอง  อํ า เภอพระประแดง  จั งห วัด

สมุทรปราการ 

อ.ศิริกลุ บัวแกว 25,000 

38 23 พ.ย. 64 
โครงการจัดทําวารสารวิชาการมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
อ.กฤติกา ชูผล 21,614 

39 25 พ.ย. 64 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการผลิตยา

หมองและสบูจากสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ในพื้นที่

ชุมชนตําบลนาเกลือ อําเภอพระสมุทรเจดีย 

จังหวัดสมุทรปราการ 

อ.สรุะพงษ สหีมอก 66,600 

40 25 พ.ย. 64 
โครงการจัดจางอาจารยพิเศษ ภาคปกติ สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
อ.จิรดา เอือ้ศิริวัฒนชัย 163,800 

41 25 พ.ย. 64 
โครงการจัดจางอาจารยพิเศษ ภาคปกติ สาขาวิชา

ภาษาไทย 
อ.อนุสรา ศรีวิระ 49,500 
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ท่ี 
วันท่ีขอ

อนุมัติ 
โครงการ ผูขออนุมัติ งบประมาณ 

42 25 พ.ย. 64 
โครงการจัดจางอาจารยพิเศษ ภาคปกติ หลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
อ.วิเชียร เทียนแพรนิมิตร 9,600 

43 26 พ.ย. 64 

โครงการสรางตนแบบอัตลักษณชุมชน เพื่อสงเสริม

การทองเที่ยวและวัฒนธรรม ในพื้นที่ตําบลตลาด 

อําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ 

อ.องอาจ มากสิน 22,500 

44 26 พ.ย. 64 
โครงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษแกนักศึกษา 

สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง 
อ.ดร.ชนิดา จันทรงาม 9,000 

45 26 พ.ย. 64 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสงเสริมสุขภาพ

ดวยสมุนไพรจากภูมิปญญาทองถ่ินไทย” ในเขต

พื้นที่ แขวงอรุณอมรินทร  เ ขตบางกอกนอย 

กรุงเทพมหานคร 

อ.ชมพูนุท ถาวรวงศ 20,100 

46 26 พ.ย. 64 
โครงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ สาขาวิชา

นาฏศิลปและการแสดง 
อ.ดร.ณัฐพร เพ็ชรเรือง 9,000 

47 29 พ.ย. 64 

โครงการนวดแผนไทยมิติใหมของการสรางอาชีพสู

สังคมไทย ในพื้นที่ชุมชนวัดจันทรประดิษฐเขต 1 

ห มู  3 แ ขว ง บ า ง ด ว น  เ ขตภ า ษี เ จ ริ ญ 

กรุงเทพมหานคร 

อ.อรรถชัย วงศอุดมมงคล 22,000 

48 29 พ.ย. 64 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผูนํา

ทองเที่ยวของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ” เพื่อมุง

ยกระดับการทองเที่ยวและเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

อ.กฤติกา ชูผล 148,300 

49 30 พ.ย. 64 
โครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑในพื้นที่แขวง

ตลาดพล ูเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
อ.เพ็ญพิสทุธ์ิ ศิริ 99,900 

50 30 พ.ย. 64 

โครงการสงเสริมภูมิทัศน ศิลปะกับชุมชน “ชุมชน

สันติชนสงเคราะห” ณ ชุมชนสันติชนสงเคราะห 

แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

อ.ชมพูนุท ถาวรวงศ 108,400 

51 30 พ.ย. 64 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได

ใหกับคนในชุมชนเศรษฐกิจฐานรากดวยทุนทางภูมิ

ปญญาอยางมีสวนรวมและย่ังยืน ในพื้นที่เทศบาล

เ มื อ ง แพ ร ก ษา ใ ห ม  อํ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด

สมุทรปราการ 

อ.กฤติกา ชูผล 72,400 
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ท่ี 
วันท่ีขอ

อนุมัติ 
โครงการ ผูขออนุมัติ งบประมาณ 

52 30 พ.ย. 64 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสงเสริมการ

ทองเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมบนฐานทุนทางสังคม

ในพื้นที่แขวงตลาดพล ูเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 70,600 

53 8 ธ.ค. 64 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู 

“เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลนใหเกิด

ประสิทธิผลเพื่อพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 

Disruption” 

ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 39,000 

54 15 ธ.ค. 64 
โครงการจัดจางอาจารยพิเศษ ภาคปกติ สาขาวิชา

ภาษาไทย 
อ.นวพร ธานีวัฒน 14,400 

55 17 ธ.ค. 64 

โครงการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑชุมชน เพื่อ

ยกระดับสินคา OTOP (ผลิตภัณฑชาใบหมอน 

Mulberry leaf tea) ชุมชนประสานมิตร แขวง

หิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

อ.ณัฐกาญ ธีรบวรกุล 84,000 

56 20 ธ.ค. 64 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดนิทรรศการ

ของรัฐ แนวทางการเลือกใชขอมูลเพื่อสงเสริม

ภาพลักษณทางประเพณีและวัฒนธรรมของไทย” 

ผานระบบออนไลน 

อ.วัชรพล ยงวณิชย 3,600 

57 20 ธ.ค. 64 

โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการ “การวิเคราะห

บทบาทของสถาบันทางการเมืองกับการบรหิารงาน

ภาครัฐในยุค New Normal” ผานระบบออนไลน 

อ.สรุียพร สลบัส ี 1,800 

58 28 ธ.ค. 64 โครงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษแกนักศึกษา อ.พัณณภัสสร ภัทธภาสิทธ์ิ 18,000 

59 5 ม.ค. 65 

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการอานออกเสียง

รอยแกวภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้ง

ที่ 3” 

ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 4,6800 

60 5 ม.ค. 65 
โครงการจัดทําวารสารวิชาการมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
อ.กฤติกา ชูผล 53,606 

61 5 ม.ค. 65 
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตรสําหรับปการศึกษา 2565 
อ.ศรัณย สรรพศิร ิ 131,000 

62 10 ม.ค. 65 
โครงการพิมพสมุดบันทึกสหกิจศึกษ คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 39,000 
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ท่ี 
วันท่ีขอ

อนุมัติ 
โครงการ ผูขออนุมัติ งบประมาณ 

63 12 ม.ค. 65 

โครงการสรางตนแบบงานดานประชาสัมพันธ เพื่อ

สงเสริมการทองเที่ยวและวัฒนธรรม ในพื้นที่ตําบล

ทรงคนอง  อํ า เภอพระประแดง  จั งห วัด

สมุทรปราการ 

อ.ศิริกลุ บัวแกว 25,000 

64 19 ม.ค. 65 
อบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ ข้ันพื้นฐานสําหรับผูปฏิบัติงานใหม” 
นางสาวกรรณิการ แกวงาม 2,500 

65 8 ก.พ. 65 
โครงการ “ประกวดการอานออกเสียงรอยแกว

ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 3” 
ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 86,700 

66 8 ก.พ. 65 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “English camp on 

campus: Imaginary trip” เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

อ.พฤกษา ดอกกุหลาบ 15,950 

67 11 ก.พ. 65 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถนอมอาหารจาก

ภูมิปญญาชาวบานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ชุมชนวัดโพธ์ิ

เรียง แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย 

กรุงเทพมหานคร 

อ.นพพร ระรินทร 31,300 

68 15 ก.พ. 65 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รุนที่ 23 
 ผศ.ดร.วงศกร เพิ่มผล 6,750 

69 15 ก.พ. 65 

โครงการสงเสริมภูมิทัศน ศิลปะกับชุมชน “ชมศิลป

ชมทรัพย” ชุมชนชมทรัพย แขวงบางมด เขตทุงครุ 

กรุงเทพมหานคร 

อ.นิศากร เพญ็สมบรูณ 141,800 

70 15 ก.พ. 65 
โครงการวิถีพุทธ วิถีไทย นอมใจพุทธบูชาวัน

มาฆบูชา 

 ผศ.  

ดร.วงศกร เพิ่มผล 
1,200 

71 15 ก.พ. 65 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได

ใหกับคนในชุมชนเศรษฐกิจฐานรากดวยทุนทางภูมิ

ปญญาอยางมีสวนรวมและย่ังยืนในพื้นที่ ตําบล      

บางยอ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

อ.กฤติกา ชูผล 47,200 

72 17 ก.พ. 65 

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางแรง

บันดาลใจในการเรียนรูภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 

21: Inspirational Tips to Learn English” 

 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 26,950 
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ท่ี 
วันท่ีขอ

อนุมัติ 
โครงการ ผูขออนุมัติ งบประมาณ 

73 23 ก.พ. 65 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม

กราฟกเพื่อการสรางสรรคสื่อดิจิทัล 
อ.วิเชียร เทียนแพรนิมิตร 16,900 

74 23 ก.พ. 65 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมสมรรถนะ 

และทักษะดานดิจิทัล  สําหรับนักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

อ.กฤติกา ชูผล 13,225 

75 24 ก.พ. 65 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษ: แปลอยางไร วัฒนธรรมไทยยัง

อยู” ผานระบบออนไลน 

รศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 1,800 

76 25 ก.พ. 65 โครงการอบรมการเขียนงานวิจัยทางดานนาฏศิลป อ.ดร.สุนันทา เกตุเหล็ก 11,350 

77 3 มี.ค. 65 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจตัว

บงช้ีและเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 24,200 

78 3 มี.ค. 65 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากดวย

การสรางชองทางในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อ

เพิ่มรายไดในตําบลบานระกาศ อําเภอบางบอ 

จังหวัดสมุทรปราการ 

ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 169,950 

79 3 มี.ค. 65 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพชีวิต

และยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนเศรษฐกิจ

ฐานรากดวยภูมิปญญาทองถ่ินในพื้นที่ เทศบาล

เมืองลัดหลวงอําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

อ.นพพร ระรินทร 37,900 

80 3 มี.ค. 65 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากดวย

การสรางชองทางในการประกอบอาชีพเสริม เพื่อ

เพิ่มรายไดในตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ 

จังหวัดสมุทรปราการ 

ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 174,250 

81 8 มี.ค. 65 โครงการอบรมบุคลิกภาพเพื่อนักออกแบบ อ.วิเชียร เทียนแพรนิมิตร 6,100 

82 10 มี.ค. 65 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและเตรียมความพรอม

เพื่อเขาสูการฝกประสบการณวิชาชีพ ทางดาน

นาฏศิลป 

อ.ดร.ชนิดา จันทรงาม 18,700 
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ท่ี 
วันท่ีขอ

อนุมัติ 
โครงการ ผูขออนุมัติ งบประมาณ 

83 14 มี.ค. 65 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา Soft 

Skills นัก ศึ กษาคณะมนุษยศาสตร แล ะ

สังคมศาสตร โดยใชเครื่องมือวิศวกรสังคม” 

อ.ศรัณย สรรพศิร ิ 390,050 

84 24 มี.ค. 65 

อบรมหลักสูตร Retreat ผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับ

หลักสูตร รุนที่ 1 

ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 1,500 

85 25 มี.ค. 65 
โครงการอบรมการสรางสรรคผลงานทางดาน

นาฏศิลป 
อ.ดร.ณัฐพร เพ็ชรเรือง 14,050 

86 25 มี.ค. 65 
โครงการอบรมเรื่อง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (PDPA) 
อ.รุงรัตน ธนบดีธาดา 14,200 

87 29 มี.ค. 65 

อบรมหลักสูตร Retreat ผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับ

หลักสูตร รุนที่ 1 

อ.สรุียพร สลบัส ี 1,500 

88 29 มี.ค. 65 

อบรมหลักสูตร Retreat ผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับ

หลักสูตร รุนที่ 1 

อ.ดร.ณัฐพร เพ็ชรเรือง 1,500 
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แผนภูมิแสดงผลการดําเนินงานจําแนกตามพันธกิจ

การจัดการเรียนการ

สอน(การผลิตบัณฑิต)

การบริหารจัดการ, 16

การวิจัย, 3

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม, 6

การบริการวิชาการ

และพัฒนาทองถิ่น, 10

U2T, 23

การจัดการเรียนการสอน(การผลิตบัณฑิต)

การบริการวิชาการและพัฒนาทองถิ่น

การบริหารจัดการ

การวิจัย

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

U2T


