ส่วนที่ 4
การพัฒนาคุณภาพบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สนับสนุนและส่งเสริมให้ บุคลากรของคณะทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ความสามารถผ่านโครงการพัฒนาบุคลากร
โดยการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ที่

กิจกรรม/โครงการ

1
2

การให้บริการทางวิชาการ รับเชิญเป็น
วิทยากร กิจกรรมค่ายปฏิบัติการศิลปะ
ดนตรี กีฬา สู่อาเซียน
เป็นวิทยากรให้ความรู้ GAT ภาษาไทย

3

เป็นวิทยากร GAT

4

พานักศึกษาไปอบรมพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในทศวรรษที่ 21

5

พานักศึกษาเข้าร่วมโครงการแต้มสี
เติมฝัน สรรค์สร้าง BBL ให้น้อง

6

พานักศึกษาไปเข้าค่ายพัฒนา
บุคลิกภาพและจริยธรรม

7

ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ
ด้านวิชาการ และด้านกิจการนักศึกษา

8

เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาโครงการวิจัย

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
1 – 2 ต.ค. 58
ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ลาตะคอง จ.นครราชสีมา
7 ต.ค. 58
ณ โรงเรียนวินิตศึกษา จ.ลพบุรี
15 – 16 ต.ค. 58
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
จ.ชัยนาท
20-22 ต.ค. 58
ณ โรงแรม A - One star Hotel
อาเภอพัทยา จ.ชลบุรี

รายชื่อบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
อ.พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม
อ.สนธยา สุขอิ่ม
อ.สนธยา สุขอิ่ม

อ.ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
อ.ดร.กันยา กองสูงเนิน
อ.Mark Ed ward buck
อ.Patrick Duclou
อ.James Pridmore
21 – 23 ต.ค. 58
นายกานนท์ เรือนงาม
ณ โรงเรียนบ้านวังแขม จ.ลพบุรี นายเจษฎา ภู่ระหงษ์
น.ส.จุฑามาศ ฉิมช้าง
24-25 ต.ค. 58
อ.ชลิดา แสนวิเศษ
ณ สวนพฤษศาสตร์ภาคกลาง พุแค อ.จุฑามาศ พรรณสมัย
จ.สระบุรี
อ.วันวิสา แย้มกระจ่าง
28 – 30 ต.ค. 58
ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม
จ.พะเยา
ผศ.ดร.ฐาปกรณ์ แก้วเงิน
ผศ.ดร.เพชรสุดา เพชรใส
ผศ.ธนิดา ภู่แดง
ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
2 ธ.ค. 58
อ.พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม
ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร
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ที่

กิจกรรม/โครงการ

9

พานักศึกษาไปแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายระดับอุดมศึกษา เนื่องในวัน
รพีวิชาการ
10 พานักศึกษาไปจัดกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น
11 พานักศึกษาไปปัจฉิมและสัมมนาหลัง
ฝึกประสบการวิชาชีพรัฐประศาสน
ศาสตร์
12 วิทยากรบรรยายกฎหมายการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
13 พานักศึกษาไปเข้าร่วมโครงการดนตรี
ไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 42
14 นิเทศนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ค.บ.

15 อาจารย์พิเศษในรายวิชาภาษาไทย
16 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“เครื่องปั้นดินเผาเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้”
17 พานักศึกษาไปจัดกิจกรรมดนตรีเทพ
สัญจรครั้งที่ 1

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
4 พ.ย. 58
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต กรุงเทพมหานคร
5 พ.ย. 58
ณ พิพิธภัณฑ์พิ้นบ้านไทยเบิ้ง
ตาบลโคกสลุง จ.ลพบุรี
5-6 พ.ย. 58
ณ The For Rest Resort
อาเภอไทรโยค
จ.กาญจนบุรี
11 – 13 พ.ย. 58
ณ เขาค้าวัลเล่น์ จ.เพชรบูรณ์
14-17 พ.ย. 58
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
16 – 20 พ.ย. 58
ณ โรงเรียนวัดเก้าชั่ง,
โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว,
โรงเรียนโคกตูม,
โรงเรียนวัดพระปรางค์
จ.สิงห์บุรี,ลพบุรี
16 – 30 พ.ย. 58
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จ.ชัยนาท
20-21 พ.ย. 58
ณ พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กรุงเทพมหานคร
20-21 พ.ย. 58
ณ ม.ราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม

รายชื่อบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
อ.อภิชาติ อาวจาปา
อ.วีรวิชญ์ บุญส่ง
อ.วันวิสา แย้มกระจ่าง
อ.ชลิดา แสนวิเศษ
อ.ชัยวัฒน์ มัจฉาธิคุณ
อ.จุฑามาศ พรรณสมัย
ผศ.ดร.สรายุทธ เสงี่ยม
ผศ.ดร.สรายุทธ เสงี่ยม
อ.เกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
อ.กฤษฎางค์ ไวยนันท์
อ.พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี

อ.สนธยา สุขอิ่ม
อ.นิเวศ เผื่อนทิม

อ.ญาณเทพ อารมณ์อุ่น
อ.เกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
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ที่

กิจกรรม/โครงการ

18 เข้าร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนสาหรับบุคลากร

19 เข้าร่วมฟังการวิพากษ์การปรับปรุง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
23 – 25 พ.ย. 58
ณ อาคารที่พักสวัสดิการ
กองทัพอากาศบ่อฝ้าย
จ.ประจวบคีรีขันธ์

26-27 พ.ย. 58
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี

รายชื่อบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
ผศ.สุวรรณา พันแสง
ผศ.ดร.ปรีชา สุชเกษม
อ.จันทวัน เบ็ญจวรรณ
อ.ชัยวัฒน์ มัจฉาธิคุณ
อ.อภิชาติ อาวจาปา
อ.นิเวศ เผื่อนทิม
อ.พุ่มพรรณ ผิวพรรณงาม
อ.ปรียกาญจน์ ใจสอาด
อ.สุภาสิณี คุ้มไพรี
อ.ดร.เกรียงไกร ใยคง
อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
อ.ศศิวิมล สุทธิสาร
อ.พิมพ์ชนา พาณิชย์กุล
อ.เบญจพร นวลประเสริฐ
อ.เกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
อ.ปริญญา เงินพลอย
อ.สนธยา สุขอิ่ม
อ.ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
อ.สุกญ
ั ญา ทองแห้ว
อ.จุฑามาศ พรรณสมัย
รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
อ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
อ..Xie Jing
อ.Mark Ed ward buck
อ.Patrick Duclou
อ.James Pridmore
อ.Mark Pinol
อ.Keith Shippen
นายวรุณชาติ ขาละเอียด
อ.วันวิสา แย้มกระจ่าง
อ.ดร.มยุรี ทรัพย์เที่ยง
อ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
อ.ชลิดา แสนวิเศษ
อ.จุฑามาศ พรรณสมัย
อ.ชัยวัฒน์ มัจฉาธิคุณ
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ที่

กิจกรรม/โครงการ

20 เข้าร่วมโครงการประชุมเสนอ
ผลงานวิจัย
21 นิเทศนักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
22 เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาโครงการวิจัย
23 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

24 นิเทศนักศึกษา

25 จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อ
เยาวชน
26 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาภาษาไทย
27 พานักศึกษาไปจัดค่ายภาษาอังกฤษ

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
27 พ.ย. 58
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
27 พ.ย. 58
ณ โรงเรียนโคกตูมวิทยาคม
จ.ลพบุรี
2 ธ.ค. 58
ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร
8 ธ.ค. 58
ณ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
และโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
จ.ลพบุรี
8 ธ.ค. 58
ณ โรงเรียนหน้าพระลาน
(พิบูลสงเคราะห์), โรงเรียนสระบุรี
วิทยาคม, โรงเรียนเทศบาล 4
(วัดบารุงธรรม)
และโรงเรียนเทพศิรินทร์ (พุแค)
จ.สระบุรี
16 ธ.ค. 58
ณ โรงเรียนวัดท่าแค จ.ลพบุรี
18 ธ.ค. 58
ณ โรงเรียนดงตาลวิทยา,
โรงเรียนสิงหพาหุฯ จ.ลพบุรี
และโรงเรียนสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
18-25 ธ.ค. 58
ณ โรงเรียนวัดตุ้มหู
จ.สิงห์บุรี

รายชื่อบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
อ.ชนิตตา โชติช่วง
อ.พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี
อ.พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม
อ.ชนิตตา โชติช่วง
ผศ.มานิตา ศรีสาคร
อ.ภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์
ผศ.ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์
ผศ.สารวม วารายานนท์

ผศ.ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์
อ.เบญจพร นวลประเสริฐ
อ.ชนิตตา โชติช่วง
ผศ.มานิตา ศรีสาคร
ผศ.สารวม วารายานนท์
อ.ศศิวิมล สุทธิสาร
อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
อ.ดร.เกรียงไกร ใยคง
อ.ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
อ.พิจิตรา เอี่ยมสมัย
อ.เกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ

28 เชิญคณะกรรมการตัดสินงาน
18 – 19 ธ.ค. 58
ศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ ณ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวิเศษไชยชาญ
ภาคตะวันออก
จ.อ่างทอง
29 เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรี
18 ธ.ค. 58
อ.บุญสนอง เภาดา
ลูกทุ่ง
ณ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”
จ.อ่างทอง
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ที่

กิจกรรม/โครงการ

30 ประชุมวิชาการ “ความหลากหลายทาง
ชีวภาพวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น : บูรณาการความรู้สู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4”
31 การอบรมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ
บุคลากร
32 พานักศึกษาไปค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และอบรมวิชาชีพนักกฎหมาย

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
20-25 ธ.ค. 58
ณ หอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จ.เชียงราย
21 – 22 ธ.ค. 58
ณ โรงแรม The Pine Resort
จ.ปทุมธานี
21 – 22 ธ.ค. 58
ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติวังตะไคร้
จ.นครนายก

33 จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อ
เยาวชน

22 ธ.ค. 58
ณ โรงเรียนบ้านหนองแขม
จ.ลพบุรี

34 ไปรับอธิการบดีและผู้ติดตามจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา

23-25 ธ.ค. 58
ณ สนามบินดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
24-25 ธ.ค. 58
ณ โรงแรมเซ็นทารา
แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์
จ.ขอนแก่น
6 ม.ค.59
ณ โรงเรียนบางระจันวิทยา,
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4,
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
จ.สิงห์บุรี
8 ม.ค. 59
ณ โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล
และโรงเรียนหนองแซงวิทยา
จ.สระบุรี
11 ม.ค. 59
ณ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
และโรงเรียนปิยะบุตร์ จ.ลพบุรี

35 เข้าร่วมการนาเสนอบทความในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานชา
คติ CSDD
36 นิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาภาษาไทย

37 นิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาภาษาไทย
38 นิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาภาษาไทย

รายชื่อบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
อ.คมกริช บุญเขียว
รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
อ.สนธยา สุขอิ่ม
อ.อภิชาติ อาวจาปา
อ.ศศิวิมล สุทธิสาร
อ.บุญสนอง เภาคา
อ.อรวรรณ ด่านวราวิจิตร
น.ส.สุวิมล ทองแก้ว
อ.ดร.เกรียงไกร ใยคง
อ.เบญจพร นวลประเสริฐ
อ.สาธิตา สังข์พงษ์
อ.วิภาศิริ แจ้งแสงทอง
อ.เบญจพร นวลประเสริฐ
อ.พิมพ์ชนา พาณิชย์กุล
อ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์

อ.ชนิตตา โชติช่วง

อ.ชนิตตา โชติช่วง
ผศ.มานิตา ศรีสาคร
อ.ชนิตตา โชติชว่ ง
ผศ.มานิตา ศรีสาคร
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39 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สาหรับหน่วยงานราชการ

40 จัดค่ายภาษาอังกฤษ
41 รับวิทยากร
42 นักศึกษาไปแข่งขันตอบคาถามความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 21
43 ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์
การต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
44 เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
18-22, 25-29 ม.ค. 59
ณ กองพันทหารราบที่ 1
กรมทหารราบ 31 รักษาพระองค์
จ.ลพบุรี

19 ม.ค. 59
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
จ.สมุทรปราการ
19 ม.ค. 59
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
จ.สมุทรปราการ
23-24 ม.ค. 59
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพมหานคร
25 ม.ค. 59
ณ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระราชูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
25-26 ม.ค. 59
ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี

รายชื่อบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
อ.พิจิตรา เอี่ยมสมัย
ผศ.ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์
อ.พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี
อ.เบญจพร นวลประเสริฐ
อ.วิภาศิริ แจ้งแสงทอง
ดร.เกรียงไกร ใยคง
ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศน์
อ.Ryota Wakasone
อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศน์
อ.Ryota Wakasone
อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศน์
อ.Ryota Waasone
ดร.กันยา กองสูงเนิน

น.ส.ทิวาวรรณ ชัยคงสถิตย์
น.ส.อภิญญา มิ่งขวัญ
น.ส.บุษราภรณ์ สุดสาระ
น.ส.สุวิมล ทองแก้ว
45 เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพใน
27-28 ม.ค. 59
น.ส.รสสุคนธ์ ดีขา
การปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี น.ส.ณงผกาณ์ ทองหล่อ
สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นางสุภรัตน์ เครือวงษา
46 เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาอังกฤษนอก
27-30 ม.ค. 59
อ.ศศิวิมล สุทธิสาร
ห้องเรียนร่วมกับ ม.เทคโนโลยีมารา
ณ ม.เทคโนโลยีมารา
อ.ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซีย
47 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนาเสนอ
28 ม.ค. 59
อ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
ผลงานวิจัยนักศึกษา รป.บ.
ณ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
48 นักศึกษาไปจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
31 ม.ค. 59
อ.ภัทราพร โชคไพบูลย์
แก่สังคมค่ายภาษาจีนเพื่อเยาวชน
ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อ.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล
จ.นครสวรรค์
อ.Xie Jing
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กิจกรรม/โครงการ

49 นักศึกษาไปจัดกิจกรรม

50 จัดค่ายภาษาญี่ปุ่นเพื่อเยาวชน

51 จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมค่าย
ภาษาจีนเพื่อเยาวชน

52 สัมมนาทางวิชาการ “ทิศทางการ
จัดการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์”
53 นักศึกษาไปเข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทร
พจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
54 นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันสุนทรพจน์
ภาษาจีน
55 เข้าร่วมสัมนาการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุ่น
56 นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เรื่องน้าพุร้อน (Onsen)
57 นักศึกษาชมเทศกาล งาน 100 ปี
ตรุษจีน

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
31 ม.ค.,3 ก.พ. 59
ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์,
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา
จ.นครสวรรค์, ลพบุรี
31 ม.ค.-3 ก.พ. 59
ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์,
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา
จ.นครสวรรค์, ลพบุรี
31 ม.ค.-3 ก.พ. 59
ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
จ.นครสวรรค์
2-3 ก.พ. 59
ณ ห้อง 801 อาคารจามจุรี 10
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
5 ก.พ. 59
ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
จ.นนทบุรี
5 ก.พ. 59
ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
5-7 ก.พ. 59
ณ ม.นเรศวร
จ.พิษณุโลก
8-10 ก.พ. 59
ณ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
11 ก.พ. 59
ณ มหาวิทยาลัย
จ.นครสวรรค์

รายชื่อบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
อ.ชญานุตม์ บุญพระเกศ
อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศน์
ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์
อ.Ryota Wakasone
อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศน์
อ.Ryota Wakasone
อ.Takuma Ikemoto
อ.ภัทราพร โชคไพบูลย์
อ.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล
อ.กวินกรณ์ ชัยเจริญ
อ.สุกัญญา ทองแห้ว
อ.Xie Jing
อ.เสนีย์ เจริญสุข
อ.บุญสนอง เภาคา
ดร.เกรียงไกร ใยคง
อ.ภัทราพร โชคไพบูลย์
อ.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล
อ.Xie Jing
อ.Ryota Wakasone
รศ.ดร.เอื้อมทิพย์ ศรีทอง
อ.กวินกรณ์ ชัยเจริญ
อ.ภัทราพร โชคไพบูลย์
อ.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล
อ.สุกัญญา ทองแห้ว
อ.Xie Jing
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58 จัดโครงการเสริมทักษะสาหรับนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ในศตวรรษที่ 21
59 จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพ
60 ไปเข้าร่วมประกวดแข่งขันร้องเพลง
ภาษาจีน
61 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การเขียนเอกสารประกอบการสอน
เอกสารคาสอน หนังสือและตารา”
(รุ่นที่ 2)

62 นักศึกษาไปเข้าร่วมแข่งขันโต้เถียง
ปัญหาโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ใน
ชั้นอุทธรณ์ ประจาปีการศึกษา 2558
63 นานักศึกษาไปเข้าร่วมแข่งขันโต้เถียง
ปัญหาโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา
ในชั้นอุทธรณ์

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
15-16 ก.พ. 59
ณ เขาหล่นพาราไดร์ รีสอร์ท
จ.นครนายก
15-16 ก.พ. 59
ณ เขาหล่นพาราไดร์ รีสอร์ท
จ.นครนายก
19 ก.พ. 59
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
23-25 ก.พ. 59
ณ เดอะ วินเทจ โฮเทล เขาใหญ่
จ.นครราชสีมา

29 ก.พ. 59
ณ ม.ธรรมศาสตร์
จ.ปทุมธานี
29 ก.พ. 59
ณ ม.ธรรมศาสตร์
จ.ปทุมธานี

รายชื่อบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
อ.จุฑามาศ พรรณสมัย
อ.ชลิดา แสนวิเศษ
อ.จุฑามาศ พรรณสมัย
อ.ชลิดา แสนวิเศษ
อ.กวินกรณ์ ชัยเจริญ
อ..Xie Jing
อ.ญาณเทพ อารมณ์อุ่น
อ.จันทวัน เบญจวรรณ์
อ.ชนิตตา โชติชว่ ง
อ.วันวิสา แย้มกระจ่าง
อ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
อ.มยุรี ทรัพย์เที่ยง
อ.ภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์
อ.บุญสนอง เภาคา
อ.สนธยา สุขอิ่ม
อ.อรวรรณ ด่านวราวิจิตร
อ.ชญานุตม์ บุญพระเกศ
อ.ศราวุธ เสียงแจ่ม
ผศ.วันดี เภาคา
อ.ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
อ.ศศิวิมล สุทธิสาร
อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศน์
อ.ดร.สมชาย ชรปัญญวงศ์
อ.ดร.เกรียงไกร ใยคง
อ.อรวรรณ ด่านวราวิจิตร
อ.อรวรรณ ด่านวราวิจิตร
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64 นิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาภาษาจีน

65 นักศึกษาไปจัดโครงการเรียนรู้
วัฒนธรรมการปกครองของไทย
66 กรรมการสอบสารนิพนธ์ นิสิตหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
67 นักศึกษาไปจัดค่ายพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์ ม.ร.ท.

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
25-29 ก.พ. 59
ณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี,
โรงเรียนโคกสาโรงวิทยา,
โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย,
โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท,
บริษัทเอ็มวี เทเลวิชั่นไทยแลนด์,
โรงเรียนจอมเทียนการ์เด้น
โฮเทลรีสอร์ท, โรงแรมโบทานิก้า
เขาใหญ่รีสอร์ท
จ.ลพบุรี, กรุงเทพมหานคร,
จ.ชลบุรี, จ.นครราชสีมา
29 ก.พ.-1 มี.ค. 59
ณ อาเภออัมพวา
จ.สมุทรสงคราม
2 มี.ค. 59
ณ ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
จ.พระนครศรีอยุธยา
2-4 มี.ค. 59
ณ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี

รายชื่อบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
อ.กวินกรณ์ ชัยเจริญ
อ.ภัทราพร โชคไพบูลย์
อ.สุกัญญา ทองแห้ว

อ.วันวิสา แย้มกระจ่าง
อ.ชัยวัฒน์ มัจฉาธิคุณ
อ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์

อ.พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี
อ.วิภาศิริ แจ้งแสงทอง
อ.พิมพ์ชนา พาณิชย์กุล
อ.เบญจพร นวลประเสริฐ
อ.Patrick Duclou
อ.Mark Ed ward buck
68 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3,7 มี.ค. 59
อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศน์
ณ บริษัททีดีเค (ประเทศไทย) จากัด, อ.ชญานุตม์ บุญพระเกศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อ.Ryota Wakasone
สานักงานพระนครศรีอยุธยา,
บริษัทฟูรูกาวา เม็ลทัล
(ไทยแลนด์) จากัด,
บริษัทไฮ เจแปนด์ จากัด,
บริษัทสยามไฉไล จากัด
จ.พระนครศรีอยุธยา,
กรุงเทพมหานคร,จ.นนทบุรี
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69
70
71
72
73
74

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
11 มี.ค. 59
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ณ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
จ.ชลบุรี
ประกวดแข่งขันสุนทรพจน์
24-25 มี.ค. 59
ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
ณ สถาบันภาษา ม.ราชภัฏลาปาง
จ.ลาปาง
นักศึกษาไปจัดโครงการปฏิบัติการ
25-26 มี.ค. 59
สร้างสรรค์แบบบูรณาการ (ค่ายศิลปะ
ณ มูลนิธิคาซูโอะ ซูรุ วาคุกามิ
เด็กและเยาวชน)
อาเภอแก่งคอย จ.สระบุรี
สัมมนาจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
26 มี.ค. 59
ในยุคศตวรรษที่ 21
ณ สถาบันการจัดการปัญญาวิวัฒน์
กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาไปจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา
28-29 มี.ค. 59
ท้องถิ่น
ณ เรือนถาวรโฮมสเตย์
จ.สมุทรสงคราม
จัดกิจกรรมสองฝั่งโขงไทย-ลาว
28-31 มี.ค.,1-2 เม.ย. 59
ณ ม.จาปาสัก แขวงจาปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
กิจกรรม/โครงการ

75 ใบประกอบวิชาชีพครู
76 นักศึกษาศึกษาดูงานการทาแผนกช่าง
ในโรงแรม งานบริการและมารยาท
การรับประทานอาหาร
77 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาสังคม
ศึกษา
78 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
(รป.ม.) รุ่นที่ 19 ไปศึกษาดูงาน
ณ องค์การบริการส่วนตาบลพลูตา
หลวง อาเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี

31 มี.ค. 59
ณ สานักงานคุรุสภา
กรุงเทพมหานคร
1 เม.ย. 59
ณ โรงแรมวรบุรี
อโยธยาคอนเวนชัน รีสอร์ท
จ.พระนครศรีอยุธยา
1,8 เม.ย. 59
ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง
โคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม
จ.ลพบุรี
7-8 เม.ย. 59
ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
พลูตาหลวง อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี

รายชื่อบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
อ.ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
อ.ดร.เกรียงไกร ใยคง
อ.Marc Pinol
อ.James Pridmore
อ.พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม
อ.กวินกรณ์ ชัยเจริญ
อ.สุกัญญา ทองแห้ว
อ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
อ.ดร.มยุรี ทรัพย์เที่ยง
อ.นิเวศ เผื่อนทิม

น.ส.ทิวาวรรณ ชัยคงสถิตย์
อ.ชนิตตา โชติช่วง
น.ส.สุวิมล ทองแก้ว
ผศ.ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์

อ.จันทวัน เบ็ญจวรรณ์

อ.ดร.ศิริชัย เพชรรักษ์
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79 จัดโครงการกิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะ
ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรครู
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน 12
80 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการออกวีซ่าสาหรับ
นักศึกษาต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยน
81 เข้าค่ายกิจกรรมสังคมศึกษาสู่อาเซียน
82 นักศึกษาไปปัจฉิมนิเทศและสัมมนา
หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคพิเศษ
83 นักศึกษาไปโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
84 จัดกิจกรรมเสริมทักษะสาหรับนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ในศตวรรษที่ 21
85 จัดกิจกรรมเสริมทักษะสาหรับนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ใน
ศตวรรษที่ 21
86 จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนา
หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
87 โครงการศึกษาดูงานศูนย์ภาษาและ
ศูนย์อาเซียน

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
7-8 เม.ย. 59
ณ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาเภอเมือง
จ.สระแก้ว
20 เม.ย. 59
ณ สกอ. กรุงเทพมหานคร
21-23 เม.ย. 59
ณ ม.ราชภัฏกาแพงเพชร
จ.กาแพงเพชร
25-26 เม.ย. 59
ณ The For Rest Resort
อาเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี
25-26 เม.ย. 59
ณ บ้านเพวิลล์รีสอร์ท
จ.ระยอง
28-29 เม.ย. 59
ณ เดือนฉายรีสอร์ท
อาเภอเมือง
จ.กาญจนบุรี
28-29 เม.ย. 59
ณ เดือนฉายรีสอร์ท
อาเภอเมือง
จ.กาญจนบุรี
2-3 พ.ค. 59
ณ เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท
อาเภอคลองขุด จ.จันทบุรี
10-13 พ.ค. 59
ณ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์

รายชื่อบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
อ.ดร.เกรียงไกร ใยคง
อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
อ.ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
อ.คมกริช บุญเขียว
อ.วีรวิชญ์ บุญส่ง
อ.วันวิสา แย้มกระจ่าง
อ.ดร.มยุรี ทรัพย์เที่ยง
อ.ชลิดา แสนวิเศษ
อ.ดร.เกรียงไกร ใยคง
อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
อ.จุฑามาศ พรรณสมัย
อ.ชลิดา แสนวิเศษ
อ.ดร.เกรียงไกร ใยคง
อ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
อ.จุฑามาศ พรรณสมัย
อ.ชลิดา แสนวิเศษ
อ.วันวิสา แย้มกระจ่าง
อ.จุฑามาศ พรรณสมัย
อ.ดร.กันยา กองสูงเนิน
อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
อ.ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
อ.พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี
อ.Mark Buck
นางภรณี บุญเพ็ชร
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กิจกรรม/โครงการ

88 นักศึกษาไปจัดโครงการเยี่ยมเยือน
เพื่อนราชภัฏสานสัมพันธ์ไมตรี

89 วิทยากรบรรยายพิเศษ

90 เข้าร่วมประชุมวิสาขบูชานานาชาติ

91 โครงการอบรมวิทยากรกระบวนการ

92 ค่ายภาษาไทย อ่าน เขียน เรียนรู้ตาม
รอยวรรณคดีไทยและประวัติศาสตร์
สงครามโลก

93 ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
17-19 พ.ค. 59
ณ ม.ราชภัฏกาแพงเพชร
จ.กาแพงเพชร
18 พ.ค. 59
ณ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา
21-23 พ.ค. 59
ณ ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ตาบลลาไทร
อาเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
23-25 พ.ค. 59
ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท
อาเภอเมือง จ.ระยอง

24-26 พ.ค. 59
ณ มหาวิทยาลัยฯ
จ.สุพรรณบุรี,
จ.กาญจนบุรี
และจ.นครปฐม
24-25 พ.ค. 59
ณ วัดสังกัสรัตนคีรี ตาบลน้าซึม
อาเภอเมืองอุทัยธานี,
หุบป่าตาด ตาบลทุ่งนางาม
อาเภอลานสัก,พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ชัยนาทมุนี
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร
ตาบลชัยนาท, สวนนกชัยนาท
ตาบลเขาท่าพระ อาเภอเมือง,
ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์
ตาบลคุ้มสาโรง อาเภอมโนรมย์
จ.ชัยนาท

รายชื่อบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
อ.ดร.เกรียงไกร ใยคง
อ.วิภาศิริ แจ้งแสงทอง
ผศ.สุวรรณา พันแสง
อ.เบญจพร นวลประเสริฐ
อ.พิมพ์ชนา พาณิชย์กุล
รศ.ดร.เอื้อมทิพย์ ศรีทอง

รศ.ดร.เอื้อมทิพย์ ศรีทอง

อ.นิเวศ เผื่อนทิม
อ.ดร.มยุรี ทรัพย์เที่ยง
อ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
อ.อรวรรณ ด่านวราวิจิตร
อ.เกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
อ.ปรียกาญจน์ ใจสอาด
อ.สนธยา สุขอิ่ม
ผศ.ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์
ผศ.มานิตา ศรีสาคร
อ.ชนิตตา โชติชว่ ง
อ.ภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์
อ.สุภาสิณี คุ้มไพรี
อ.เสนีย์ เจริญสุข
อ.บุญสนอง เภาคา
อ.รุ่งโรจน์ กลัดกลีบ
อ.ชัยวัฒน์ มัจฉาธิคุณ
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94 สัมมนาสมาคมครู
95 เข้าร่วมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและงาน
ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก
96 เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
2558

97 ร่วมโครงการอบรมเรื่อง “แนวทางการ
บริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2558 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ”

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
28 พ.ค. 59
ณ ห้องประชุมเจแปนฟาวน์เดชั่น
กรุงเทพมหานคร
29-30 พ.ค. 59
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
ถนนวิภาวดีรังสิต
กรุงเทพมหานคร
1-3 มิ.ย. 59
ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีส
อาเภอท่าใหม่ จ.จันทบุรี

2-3 มิ.ย. 59
ณ ห้องแกรนด์บียอน
โรงแรมบียอนด์สวีท
กรุงเทพมหานคร

รายชื่อบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
อ.ชญานุตม์ บุญพระเกศ
อ.อภิชาติ เกิดทวี
อ.Ryota Wakasone
นางภัคจิรา แท่นทอง

อ.ชญานุตม์ บุญพระเกศ
อ.อภิชาติ เกิดทวี
อ.วันวิสา แย้มกระจ่าง
อ.อุเทน เรืองรุ่ง
อ.ชัยวัฒน์ มัจฉาธิคุณ
อ.ศศิชาล์ รถกล
ผศ.สุวรรณา พันแสง
อ.วิภาศิริ แจ้งแสงทอง
อ.เกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
อ.กวินกรณ์ ชัยเจริญ
อ.สุกัญญา ทองแห้ว
รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
อ.วีรวิชญ์ บุญส่ง
อ.จันทวัน เบ็ญจวรรณ์
อ.คมกริซ บุญเขียว
อ.อังคณา อุดมพันธ์
ผศ.น้าเพชร อยู่โต
อ.นิเวศ เผื่อนทิม
อ.ชนิตตา โชติชว่ ง
อ.สุภาสิณี คุ้มไพรี
อ.บุญสนอง เภาคา
อ.ชลิดา แสนวิเศษ
อ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
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98 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานสายวิชาการ
99 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ

100 เก็บข้อมูลงานวิจัย เครือข่ายภาคกลาง

101 ให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติ
งานวิจัย และดูงาน
102 ประชุมทางวิชาการกลุ่มเป้าหมายที่
กาหนด เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็น
ร่างหลักเกณฑ์การทับศัพท์
ภาษาอังกฤษ”
103 นักศึกษาไปชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วม
สมัย (Mocal)
104 เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้
วิจัย
105 รับ-ส่งวิทยากรชาวต่างชาติ ณ
สนามบินสุวรรณภูมิ,จ.สมุทรปราการ
และพานักศึกษา อาจารย์ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเที่ยวรอบเมืองลพบุรี
จ.ลพบุรี

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
6-8 มิ.ย. 59
ณ เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท
อาเภอคลองขุด จ.จันทบุรี
6-8 มิ.ย. 59
ณ เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท
จ.จันทบุรี

15-17 มิ.ย. 59
ณ มหาวิทยาลัยฯ
จ.สระบุรี, จ.สิงห์บุรี
และจ.ชัยนาท
15 มิ.ย.-30 ก.ค. 59
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
17 มิ.ย. 59
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
กรุงเทพมหานคร
21 มิ.ย. 59
ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย
ถ.กาแพงเพชร 6 บางเขน
กรุงเทพมหานคร
21-24 มิ.ย. 59
ณ สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร
29 มิ.ย.-1 ก.ค. 59
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
จ.สมุทรปราการ

รายชื่อบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ อาจารย์
ในคณะ
อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศน์
น.ส.ระวีวรรณ นาคโชติ
น.ส.ณงผกาณ์ ทองหล่อ
น.ส.จุฑามาศ ฉิมช้าง
น.ส.ทิวาวรรณ ชัยคงสถิตย์
น.ส.สุวิมล ทองแก้ว
น.ส.บุษราภรณ์ สุดสาระ
นางสุภรัตน์ เครือวงษา
นายวรุณชาติ ขาละเอียด
รศ.ดร.เอื้อมทิพย์ ศรีทอง

อ.ดร.กันยา กองสูงเนิน
ผศ.ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์
อ.สาธิตา สังข์พงษ์
อ.เสน่ห์ เทียมดี

รศ.ดร.เอื้อมทิพย์ ศรีทอง

อ.ดร.เกรียงไกร ใยคง
อ.ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
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106 เข้าร่วมประกวดแข่งขันพูดสุนทรพจน์
ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 35 ประจาปี 2559
ณ ห้อง 302 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร
107 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่เข้า
ร่วมอบรมโครงการอบรมภาษาอาเซียน
ไปทัศนศึกษา
108 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนดนตรี
ศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม”
109 ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 หัวข้อ
“วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่รับใช้สังคม”
110 ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 หัวข้อ
“วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่รับใช้สังคม”
111 อบรม Self-Access Learning
Centre:Present and Beyond 21st
Century
112 นักศึกษาไปศึกษาดูงานและสัมมนา
เชิงปฏิบัติการทางรัฐประศาสนศาสตร์
113 นักศึกษาไปจัดกิจกรรมความรู้อาเซียน
สู่ชุมชน
114 รับ-ส่ง กรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
2 ก.ค. 59
ณ ห้อง 302 สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
กรุงเทพมหานคร
4-5 ก.ค. 59
ณ อาเภอสังขละบุรี
จ.กาญจนบุรี
6-8 ก.ค. 59
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
7-8 ก.ค. 59
ณ อาคาร 100 ปี
ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
7-8 ก.ค. 59
ณ อาคาร 100 ปี
ม.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
7-8 ก.ค. 59
ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
11-12 ก.ค. 59
ณ เดือนฉายรีสอร์ท
อาเภอเมือง จ.กาญจนบุรี
12-13 ก.ค. 59
ณ โรงเรียนบ้านเขาขวาง
อาเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี
15 ก.ค. 59
ณ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กรุงเทพมหานคร

รายชื่อบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
อ.ชญานุตม์ บุญพระเกศ
อ.อภิชาติ เกิดทวี
อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
อ.ศศิวิมล สุทธิสาร
อ.ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
น.ส.จุฑามาศ ฉิมช้าง
อ.ญาณเทพ อารมย์อุ่น

ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์
รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
อ.อรุณี เจริญทรัพย์
อ.นิเวศ เผื่อนทิม
อ.ชลิดา แสนวิเศษ

อ.วิภาศิริ แจ้งแสงทอง
อ.ดร.มยุรี ทรัพย์เที่ยง
อ.จุฑามาศ พรรณสมัย
อ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
อ.จันทวัน เบ็ญจวรรณ์
อ.กวินกรณ์ ชัยเจริญ
อ.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล
อ.ภัทราพร โชคไพบูลย์
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ที่

กิจกรรม/โครงการ

115 อบรมภาวะผู้นา และสรุปผลการ
ดาเนินงานคณะกรรมการบริหาร
นักศึกษา

116 นักศึกษาไปเข้าร่วมโครงการเรียน
ภาษาอังกฤษในต่างประเทศของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
117 เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน “ศึกษาดูงานกิจการ
นักศึกษา”
118 ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การเขียนเอกสารประกอบการสอน
เอกสารคาสอน หนังสือและตารา”
(รุ่นที่ 3)
119 นาเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ
120 ร่วมโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
ไทย
121 ประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ

122 จัดโครงการค่ายอาสารัฐประศาสน
ศาสตร์สู่ชุมชน
123 จัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมการ
ปกครองของไทย

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
21-22 ก.ค. 59
ณ เดือนฉายรีสอร์ท
อาเภอเมือง จ.กาญจนบุรี

23-26 ก.ค. 59
ณ ม.พูตรา
ประเทศมาเลเซีย
25-26 ก.ค. 59
ณ ม.ราชภัฏเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี
25-27 ก.ค. 59
ณ เดอะ วินเทจ โฮเทล เขาใหญ่
จ.นครราชสีมา
30-31 ก.ค. 59
ณ โรงแรมในโวเทล เพลินจิต
กรุงเทพมหานคร
2 ส.ค. 59
ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
5 ส.ค. 59
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
ถนนรัชดาภิเษก
กรุงเทพมหานคร
8 ส.ค. 59
ณ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
อาเภอโคกเจริญ จ.ลพบุรี
8-9 ส.ค. 59
ณ อุทยานราชภักดิ์ อาเภอหัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายชื่อบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
อ.ศศิวิมล สุทธิสาร
อ.อภิชาติ อาวจาปา
อ.สนธยา สุขอิ่ม
อ.นิเวศ เผื่อนทิม
อ.ภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์
น.ส.สุวิมล ทองแก้ว
น.ส.บุษราภรณ์ สุดสาระ
น.ส.จุฑามาศ ฉิมช้าง
ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
อ.ศศิวิมล สุทธิสาร
อ.ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
น.ส.จุฑามาศ ฉิมช้าง

อ.ดร.ศิริชัย เพชรรักษ์
อ.พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม
อ.ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
อ.พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี
อ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
อ.ดร.มยุรี ทรัพย์เที่ยง
อ.ชลิดา แสนวิเศษ
อ.สนธยา สุขอิ่ม
อ.นิเวศ เผื่อนทิม
อ.อุเทน เรืองรุ่ง
อ.ศศิชาล์ รถกล
อ.วันวิสา แย้มกระจ่าง
อ.ชัยวัฒน์ มัจฉาธิคุณ
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ที่

กิจกรรม/โครงการ

124 จัดกิจกรรมห้องปรึกษากฎหมาย

125 นาเสนอบทความทางวิชาการ

126 นักศึกษาไปจัดค่ายยุวชนส่งเสริม
ประชาธิปไตย
127 นาเสนอบทความทางวิชาการ
128 จัดเตรียมซุ้มแสดงความยินดีบัณฑิต
และอาหารว่าง
129 วิทยากรจัดค่ายภาษาอังกฤษ
130 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและ
ประสานงานการจัดงานดนตรีไทย
อุดมศึกษา ครั้งที1่ /2559
131 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและ
ประสานงานการจัดงานดนตรีไทย
อุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2559
132 ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการ
บริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 3
133 นักศึกษาไปเข้าค่ายในโครงการค่าย
นักกฎหมายวิถีไทย วิถีธรรม
ประจาปี 2559

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
8-9 ส.ค. 59
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง
จ.เพชรบูรณ์
9-10 ส.ค. 59
ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์
รีสอร์ทแอนด์สปา
จ.นครสวรรค์
10 ส.ค. 59
ณ โรงเรียนโพธิ์เก้าต้น อาเภอเมือง
จ.ลพบุรี
10 ส.ค. 59
ณ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
11-12 ส.ค. 59
ณ มหาวิทยาลัยฯ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 ส.ค. 59
ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้
จ.สระบุรี
17 ส.ค. 59
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
17 ส.ค. 59
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3
สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
18-19 ส.ค. 59
ณ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
19 ส.ค. 59
ณ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
กรุงเทพมหานคร

รายชื่อบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
อ.เสนีย์ เจริญสุข
อ.บุญสนอง เภาคา
อ.รุ่งโรจน์ กลัดกลีบ
อ.อรวรรณ ด่านวราวิจิตร
อ.พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม
ผศ.สุวรรณา นแสง

อ.ชลิดา แสนวิเศษ
อ.จุฑามาศ พรรณสมัย
อ.อรรวรรณ ด่านวราวิจิตร
น.ส.จุฑามาศ ฉิมช้าง
และเจ้าหน้าที่ในคณะ
อ.ศศิวิมล สุทธิสาร
อ.ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
อ.Patrick Duclou
อ.เกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ

น.ส.สุวิมล ทองแก้ว

อ.ดร.ศิริชัย เพชรรักษ์
อ.อภิชาติ อาวจาปา
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ที่

กิจกรรม/โครงการ

134 นาเสนอผลงานวิจัย

135 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
136 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
137 ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ทางการดาเนินโครงการฯ เป็นพี่เลี้ยง
โรงเรียน
138 นักศึกษาไปจัดโครงการเผยแพร่ความรู้
ทางกฎหมายเนื่องในวันรพี
139 นานักศึกษาไปจัดโครงการค่าย
ภาษาอังกฤษ

140 เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ “สร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

141 นานักศึกษาไปจัดโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
142 นานักศึกษาไปปัจฉิมนิเทศและสัมมนา
หลักฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคพิเศษ

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
19 ส.ค. 59
ณ ม.ราชภัฏนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

22 ส.ค. 59
ณ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
อาเภอบ้านหมี่ จ.ลพบุรี
23 ส.ค. 59
ณ โรงเรียนโคกสาโรงวิทยา
จ.ลพบุรี
26 ส.ค. 58
ณ โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า
จ.ลพบุรี
26 ส.ค. 59
ณ โรงเรียนช่องสาลิกา
ตาบลช่องสาลิกา
อาเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี
26-28 ส.ค. 59
ณ เดือนฉายรีสอร์ท
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
29 ส.ค.- 2 ก.ย. 59
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
ต.ลาไทร อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา
1-2 ก.ย. 59
ณ สวนจิตรลดา
กรุงเทพมหานคร
1-2 ก.ย. 59
ณ โรงแรมอมรพันธ์วิล่า
อ.แกลง จ.ระยอง

รายชื่อบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
ผศ.วันดี เภาคา
อ.ศราวุธ เสียงแจ่ม
อ.บุญสนอง เภาคา
อ.พิมพ์ชนา พาณิชย์กุล
อ.เบญจพร นวลประเสริฐ
อ.ญาณเทพ อารมณ์อุ่น
อ.เกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
อ.ชนิตตา โชติช่วง
อ.ชนิตตา โชติชว่ ง
ผศ.สารวม วารายานนท์
อ.นิธิชญา ใจเย็น
อ.ดร.กันยา กองสูงเนิน
อ.ศศิวิมล สุทธิสาร
อ.อรวรรณ ด่านวราวิจิตร

ดร.เกรียงไกร ใยคง
อ.Patrick Duclou
อ.เบญจพร นวลประเสริฐ
อ.Mark Edward buck
อ.พิมพ์ชนา พาณิชย์กุล
อ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์

อ.วีรวิชญ์ บุญส่ง
อ.วันวิสา แย้มกระจ่าง
อ.ศศิชาล์ รถกล
อ.อุเทน เรืองรุ่ง
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วัน/เดือน/ปี
สถานที่
143 นานักศึกษาไปเข้าค่ายกิจกรรมสาน
3-4 ก.ย. 59
สัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
144 อบรมวิทยากรหลักสูตรพลเมืองดีวิถี
5-9 ก.ย. 59
ประชาธิปไตยและการตรวจสอบการ
ณ ห้องประชาสโมสร 1 อวานี
เลือกตั้งแก่ผู้แทนองค์การเอกชน
ขอนแก่น โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ อาเภอเมือง จ.ขอนแก่น
145 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
6 ก.ย. 59
ณ วิจิตรภาคียสถาน
จ.นนทบุรี
146 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
7 ก.ย. 59
“การสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศและ
ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
กาใช้เทคโนโลยี”
จ.ลพบุรี
147 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 ก.ย. 59
ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.สระบุรี
148 นานักศึกษาไปประชุมสัมมนาติดตาม
7-9 ก.ย. 59
ผลการดาเนินการเสริมสร้างคุณธรรม
ณ โรงแรมเค รีสอร์ท
จริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต
เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
149 เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
9 ก.ย. 59
ณ ม.เกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
150 ประชุมกลุ่มผลิตธูปสมุนไพร
9 ก.ย. 59
ณ เทศบาลตาบลหาดท่าเสา
จ.ชัยนาท
151 นานักศึกษาไปเข้าร่วมแข่งขันทาง
11 ก.ย. 59
วิชาการภาษาญี่ปุ่น
ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์
เทอร์มินอล กรุงเทพมหานคร
152 นานักศึกษาไปทัศนศึกษา
13 ก.ย. 59
ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา
วัดพนัญเชิง, และหอศิลปม.อยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
ที่

กิจกรรม/โครงการ

รายชื่อบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
อ.จันทวัน เบ็ญจวรรณ์
อ.จุฑามาศ พรรณสมัย
อ.อังคณา อุดมพันธ์
ผศ.วันดี เภาคา
อ.พิธพร ไทยภูมิ
อ.อภิชาติ อาวจาปา
อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
อ.ชนิตตา โชติช่วง
ผศ.มานิตา ศรีสาคร
ผศ.สารวม วารายานนท์
อ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์

อ.ชนิตตา โชติช่วง
รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
อ.ชญานุตม์ บุญพระเกศ
อ.อภิชาติ เกิดทวี
อ.เสน่ห์ เทียมดี
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ที่

กิจกรรม/โครงการ

153 จัดกิจกรรม Junier Guide

154 ประชุมประเมินผลงานของข้าราชการครู
155 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการบรรยาย
“การพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดย
ชุมชน”
156 ประชุมคณะทางานที่ปรึกษาเครือข่าย
การพัฒนานโยบายสารธารณะ
157 เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
15-16 ก.ย. 59
ณ โรงเรียนพัฒนานิคม
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

19-21 ก.ย. 59
23-25 ก.ย. 59
ณ ชุมชนต้นแบบ
จ.ลาปาง, จ.เชียงใหม่
27 ก.ย. 59
ณ สานักงานสุขภาพแห่งชาติ
จ.นนทบุรี
30 ก.ย. 59
ณ ม.สวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร

รายชื่อบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
อ.ศศิวิมล สุทธิสาร
ดร.กันยา กองสูงเนิน
อ.ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
อ.พิจิตรา เอี่ยมสมัย
อ.Patrick Duclou
อ.Mark Edward buck
ผศ.ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์
อ.ชนิตตา โชติช่วง
รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
ผศ.สุวรรณา พันแสง

