ประวัติความเปนมาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 ใชชื่อวา “คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร”โดยรวมเอา
หมวดวิชาสังคมศึกษา หมวดวิชาภาษาไทย หมวดวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาดนตรีนาฏศิลป และหมวด
วิชาบรรณารักษ จากเดิมที่เปนวิทยาลัยครูสอนสาขาวิชาการศึกษาอยางเดียวรวมกัน
คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดแบงหนวยงานในคณะวิชาฯ เปนภาควิชา ทั้งหมด
11 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตางประเทศ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ภาควิชา
ศิลปกรรม ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชา
รัฐศาสตรและนิติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร และภาควิชาประวัติศาสตร
พ.ศ. 2527 มีการแกไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ใหวิทยาลัยครูเปน
“สถาบันอุดมศึกษาและวิจัย” ทําการสอนถึงระดับปริญญาตรีทั้งสาขาครุศาสตรและสาขาอื่น ๆ ตามความ
ตองการของทองถิ่นทําใหวิทยาลัยครูอุตรดิตถยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเทียบเทามหาวิทยาลัย มี 3 คณะ
คือ คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตอมาเพิ่มคณะ
วิทยาการจัดการขึ้นเปนคณะที่สี่ ปจจุบันสถาบันมีคณะรวม 6 คณะ โดยเพิ่มคณะเกษตรศาสตรและ
สิ่งแวดลอม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2540 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดปรับระบบการบริหารภายในคณะจาก
ระบบภาควิชาเปนโปรแกรมวิชา มี 7 โปรแกรมวิชาในเบื้องตน ไดแก โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร โปรแกรมวิชาสังคมศึกษาและ
พัฒนาชุมชน โปรแกรมวิชาดนตรี โปรแกรมวิชาศิลปะ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
ตอมา พ.ศ. 2541 ไดจัดตั้งโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุน และในป พ.ศ. 2545ไดจัดตั้งโปรแกรมวิชา
นิติศาสตร ซึ่งสอนเฉพาะภาคพิเศษขึ้นเปนโปรแกรมวิชาที่ 8 และ 9 ตามลําดับ
พ.ศ. 2547 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินการบริหารงานโดยแตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําคณะ บริหารงาน 12 โปรแกรมวิชา โดยจัดตั้งโปรแกรมวิชาเพิ่มเติมไดแก โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ(หลักสูตรธุรกิจนานาชาติ) และโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว และ
แต ง ตั้ ง คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจํ า หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาภาษาอั ง กฤษ และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท
พ.ศ. 2549 คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร ดํ า เนิ น การบริ ห ารงานโดยแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการประจําคณะและแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาดําเนินการตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีคณะกรรมการบริหารโปรแกรมรวม 3 โปรแกรมวิชา 11 หลักสูตรสาขาวิชา ดังนี้
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1. โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร ประกอบดวย หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจและหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรรณารักษศาสตร
2. โปรแกรมวิ ช าสั ง คมศาสตร ประกอบด ว ย หลั ก สู ต รสาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร และกําลังพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
3. โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร ประกอบดวย หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม และหลักสูตร
สาขาวิชาดนตรี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีภารกิจสําคัญ ไดแก
1. จัดการศึกษาตลอดจนพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 ป ดังนี้
- หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
- หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
- หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
- หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน
- หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
- หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
- หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
- หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
- หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
- หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
- หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี
จัดการศึกษารวมกับคณะครุศาสตร ดังนี้
- หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี
- หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา
- หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
และจัดการศึกษารวมกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
2. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง
และชนบท
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3. จัดการศึกษาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 10 รายวิชา
3.1 กลุมพื้นฐานภาษา
- 1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน
- 1500102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบคน
- 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
- 1552103 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 1
- 1500105 สารสนเทศเพื่อการสื่อสารคนควา
- 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3.2 กลุมพื้นฐานมนุษย
- 1500104 ความจริงของชีวิต
- 2000102 สุนทรียภาพของชีวิต
3.3 กลุมพื้นฐานสังคม (เลือกเรียน 2 วิชา)
- 2500102 วิถีไทย
- 2500103 วิถีโลก
- 2500104 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
4. พัฒนาภาษาตางประเทศใหนักศึกษา บุคลากรในสถาบันและในทองถิ่น
5. พัฒนาดานดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ใหนกั ศึกษาและชุมชน สังคม
6. พัฒนาดานวิจยั ทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น
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•

ปรัชญา

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตองการของทองถิ่น
•

สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อสนองตอบตอความ

วิสัยทัศน

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งความรูและคุณธรรม มีทักษะใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจิตสํานึกที่ดีงาม มุงพัฒนาสังคมและทองถิ่นอยางยั่งยืน
•

พันธกิจ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีหนาที่จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม
สนองความต อ งการของตลาดแรงงานและท อ งถิ่ น โดยดํ า เนิ น การวิ จั ย ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาและถ า ยทอด
เทคโนโลยี บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมวิทยฐานะครู และสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

• กลยุทธ
การพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินการตามนโยบายหลักของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 3 กลยุทธ คือ
1. กลยุทธ 5 สอดคลอง ไดแก ความสอดคลองกับยุทธศาสตร การพัฒนาประเทศของรัฐบาล
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายุทธศาสตรในระดับ
พื้นที่ตามความตองการของทองถิ่นและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสมกับศักยภาพของคณะ
2. กลยุทธความเปนเลิศ ไดแก ความเปนเลิศทางวิชาการ (คุณภาพอาจารย หลักสูตร การเรียนการ
สอน การวิจัยและความสามารถทางวิชาการของบัณฑิต) ความเปนเลิศดานทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและ
ทักษะเสริม (การใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ความเปนเลิศดานคุณธรรมและจริยธรรม
และความเปนเลิศดานบริหารจัดการ
3. กลยุทธความเสมอภาคทางโอกาสและทั่วถึง ไดแก ความเสมอภาคในการดําเนินงานของ
บุคลากรในคณะ ใหโอกาสนักศึกษาเขาถึงสื่อการเรียนรูไดทุกเวลาและสถานที่ การเทียบประสบการณ การ
ชวยเหลือดานทุนการศึกษาแกนักศึกษา การมีสวนรวมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ทองถิ่นใหสูงขึ้น การอนุรักษทรัพยากร การรักษาสิ่งแวดลอมและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมรวมกับ
ประชาชน
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• วัตถุประสงค ( Objective )
วัตถุประสงคของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนวัตถุประสงคในระดับผลผลิต (Output)
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่เกิดจากการจัดการศึกษา การสนับสนุนการจัดการศึกษาการวิจัย
การบริการทางวิชาการ การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกําหนด
วัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อปรั บ ปรุง และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารงานทั่ว ไป งานบุ คลากร งานวิ ช าการ งานกิ จ การ
นักศึกษา งานงบประมาณและการเงิน ใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงของคณะ และสามารถดําเนินการตาม
ภารกิจไดอยางมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงเศรษฐกิจ สังคม มีการออกประกาศและคําสั่งตามความเหมาะสม
2. เพื่ อ เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง และประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต บั ณ ฑิ ต และเพิ่ ม คุ ณ วุ ฒิ ใ น
ระดับอุดมศึกษาทั้งทางดานวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงตามสภาพความตองการของทองถิ่นและประเทศชาติ
โดยมุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในดานวิชาการ โดยการผลิตผลงาน เอกสาร ตํารา บทความทาง
วิชาการ การวิจัยสถาบัน การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นแบบมีสวน
รวม ใหมีผลงานวิจัยของอาจารยจํานวนไมนอยกวา 2 เรื่องตอป ผลงานวิจัยและการศึกษาเอกเทศของ
นักศึกษาไมนอยกวา 10 เรื่องตอป ใหมีเอกสารตําราไมนอยกวา 3 เรื่องตอป และมีบทความทางวิชาการไม
นอยกวา 10 เรื่องตอป
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
มาตรฐานตามภารกิจ
5. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคม สงเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกคณะ ตลอดจนเผยแพรนวัตกรรมที่เหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ทองถิ่น โดยจัดใหมีกิจกรรมบริการทางวิชาการ ในรูปแบบตางๆ ไมนอยกวา 5 กิจกรรมตอป
6. เพื่อเพิ่มคุณภาพของบุคลากร ใหมีความรูความสามารถมี ทักษะและเจตคติที่สอดคลองกับการ
พัฒนาการศึกษาดวยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน อยางนอยคนละ 1 ครั้งตอป สงเสริมศักยภาพของ
บุคลากรดานคุณวุฒิและเพิ่มตําแหนงทางวิชาการไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนที่มีอยูเดิม โดยใหมี
สัดสวนของศาสตราจารย : รองศาสตราจารย : ผูชวยศาสตราจารย : อาจารย เปน 0 : 2 : 9 : 89 และเพิ่ม
คุณวุฒิของบุคลากรสายสนับสนุนใหไดตามคุณลักษณะเฉพาะงาน (Job Specification) ไมนอยกวา รอย
ละ 80 ในชวงเวลาของแผนกลยุทธฉบับนี้
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• กลยุทธ
กลยุทธ 5 สอดคลอง
กลวิธีที่ 1 ปรับปรุงแผนกลยุทธของคณะใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของ
รัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษา ยุทธศาสตรในระดับพื้นที่ตาม
ความตองการของทองถิ่น และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสมกับศักยภาพของคณะ
กลวิธีที่ 2 จัดทําแผนงานและแผนปฏิบัติการรองรับแผนกลยุทธของคณะที่ไดปรับปรุงแลวโดยให
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน)
กลวิธีที่ 3 จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และจัดการความรู (Knowledge
Management) เพื่อรองรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงพรอมๆ กับการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและ
องคกร (Competency Growth)
กลวิธีที่ 4
พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางดานพัสดุ การเงินและงบประมาณใหผาน 7
มาตรฐานของสํานักงบประมาณ เพิ่มการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS) เพื่อลดการใชทรัพยากร

• กลยุทธสูความเปนเลิศ
กลวิธีที่ 5 สงเสริมใหบุคลากรของคณะศึกษาตอ วิจัยและจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการใหมากขึ้น
กลวิธีที่ 6 พัฒนาหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัย มีความเปนสากล มีลักษณะ
บูรณาการโดยมีสวนรวมกับทองถิ่นและสถานประกอบการ
กลวิธีที่ 7 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตทุกสาขาวิชาและพัฒนาสาขาวิชาที่มีศักยภาพสูงใหมีความ เปน
เลิศในกระบวนการผลิตบัณฑิตตั้งแตปจจัยนําเขา จนถึงปจจัยนําออก
กลวิธีที่ 8 สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูแบบ Active Learning และใชกิจกรรมนักศึกษาในการ
พั ฒ นาด า นร า งกาย อารมณ สั ง คมและสติ ป ญ ญา โดยให นั ก ศึ ก ษาได สั ม ผั ส กั บ ท อ งถิ่ น และสร า ง
กระบวนการเรียนรูรวมกับประชาชน
กลวิธีที่ 9 สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา
กลวิธีที่ 10 สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรของคณะใหมีความรู ความสามารถในการใชภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลวิธีที่ 11 ยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพทุกหนวยงาน โดยมุงประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกแผนงานตามภารกิจ
กลวิธีที่ 12 พัฒนาหองสมุดคณะใหเปนแหลงคนควาขาวสารความรู และขอมูลเพื่อการเรียนรูที่
ทันสมัย
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• กลยุทธความเสมอภาคทางโอกาสและทั่วถึง
กลวิธีที่ 13 ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวของกับสิทธิและการดําเนินงานของบุคลากรประจําตามสัญญา
ใหทัดเทียมกับบุคลากรประจําที่เปนขาราชการ ใหมีความมั่นคง ไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรม เหมาะสม
กับภาระงาน ประสบการณ ความสามารถและผลงานที่มีคุณคา
กลวิธีที่ 14 ปรับปรุงระบบและระเบียบการประเมินบุคลากรใหมีความเที่ยงตรงและมีความเชื่อมั่น
สูงขึ้น
กลวิ ธีที่ 15
ให โอกาสทางการศึก ษาทั้ ง หลัก สูตรระยะสั้ น และหลั ก สูต รระยะยาวด ว ยการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก ใหเขาถึงสื่อการเรียนรูทางใกลและทางไกลของคณะไดตลอดเวลา โดยผานระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต ตําราอิเล็คทรอนิคส (E-Book) สนับสนุนดานทุนการศึกษาแกผูที่เรียนดี ใหโอกาสใน
การเทียบโอนประสบการณ และเทียบโอนรายวิชาระหวางสถาบัน
กลวิธีที่ 16 ใหโอกาสในการเลือกเรียนหลักสูตรตางๆและรายวิชาที่เปดสอน ดวยระบบเลือกเรียน
ตามความสมัครใจ (Free Enrollment)
กลวิธีที่ 17 ใหบริการการศึกษาลงสูวิทยาเขตหรือศูนยบริการการศึกษาเหมาะสมกับสถานการณ
ตามสภาพความตองการของทองถิ่น และความพรอมของคณะ โดยคํานึงถึงโอกาส ความเสมอภาคทาง
การศึกษา คุณภาพในการใหบริการการศึกษา
กลวิธีที่ 18 รวมมือกับองคกรทองถิ่นใหโอกาสองคกรสวนทองถิ่นเขามารวมพัฒนาคณะ และ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะรวมกับทองถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมกันสอดสอง
ดูแลความเสมอภาคในการใชสิทธิประโยชนของประชาชน รวมกันอนุรักษทรัพยากร รักษาสิ่งแวดลอม
และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น

• คุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รอบรูวิชาการ ชํานาญกระบวนคิด วางแผนชีวิตมองการณไกล
ทันสมัยเทคโนโลยี เปนคนดีของสังคม นิยมวัฒนธรรมไทย ใฝใจพัฒนาตนเองและทองถิ่น
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ทําเนียบผูบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
พ.ศ. 2518 - ปจจุบัน
รายชื่อผูบ ริหาร
1. อาจารยประมวล
2. อาจารยพงษศักดิ์
3. อาจารยสุพจน
4. ผูชวยศาสตราจารยปญญา
5. อาจารย ดร.วุฒิ
6. ผูชวยศาสตราจารยสัมพันธ
7. อาจารย ดร.ทิพวัลย
8. ผูชวยศาสตราจารยผจง
9. อาจารยนงนุช
10.ผูชวยศาสตราจารยจรูญ
11.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ

อุบลสะอาด
ศรีภิรมย
ใจดี
สุขแสน
บัวเหม
รอดพึ่งครุฑ
ประเสริฐพันธุ
ครุธดิลกานันท
ทองเชตุ
คําทิพย
อินทจักร

ตําแหนง
หัวหนาคณะวิชา
หัวหนาคณะวิชา
หัวหนาคณะวิชา
หัวหนาคณะวิชา
หัวหนาคณะวิชา
หัวหนาคณะวิชา
คณบดี
คณบดี
คณบดี
คณบดี
คณบดี

ระยะเวลา
พ.ศ.2518 - 2520
พ.ศ.2520 - 2524
พ.ศ.2524 - 2526
พ.ศ.2526 - 2529
พ.ศ.2530 - 2534
พ.ศ.2534 - 2537
พ.ศ.2537 - 2539
พ.ศ.2539–มี.ค. 2543
มี.ค. 2543–ส.ค.2547
ส.ค. 2547- 2550
ปจจุบัน

โครงสรางการบริหารงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะกรรมการประจําคณะ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ

คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา

สํานักงานคณบดี
- งานบริหารและธุรการ
- งานบริการการศึกษา

โปรแกรมมนุษยศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชา
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ
- ภาษาญี่ปนุ
- ภาษาจีนธุรกิจ
- สารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร

โปรแกรมสังคมศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชา
- นิติศาสตร
- รัฐประศาสนศาสตร
- การพัฒนาชุมชน
- อุตสาหกรรมทองเที่ยว

โปรแกรมศิลปกรรมศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชา
- ศิลปกรรม
- ดนตรี

คณะกรรมการประจําหลักสูตร
มหาบัณฑิต
หลักสูตรสาขาวิชา
- ภาษาอังกฤษ (ศศ.ม)
- การบริหารและพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท(รป.ม)

ภารกิจของคณบดี
1.

บริหารงาน งบประมาณ และบุคลากรตามพันธกิจของคณะ ตามระเบียบราชการที่

เกี่ยวของ
2. อนุมัติและลงนามในคําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติราชการแทนคณบดีหรือต่ํากวา
3. ลงนามในหนังสือราชการถึงหนวยงานระดับเดียวกันหรือต่ํากวา คําสั่งและประกาศที่
เปนภารกิจภายในคณะ โดยไมขัดแยงกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและภารกิจของหนวยงานอื่น
4. อนุญาตการลากิจ ลาปวยและลาพักผอนตามระเบียบราชการ ของบุคลากรภายในคณะ แลว
รายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ
5.
อนุมัติการจัดซื้อจัดจางเงินงบประมาณ เงินบํารุงการศึกษา เงินตามโครงการจัด
การศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถใหความเห็นชอบตามโครงการแลว ครั้งละไม
เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)
6. ตรวจสอบและรับรองการเบิกเงินคาตอบแทนการสอน คาตอบแทนการปฏิบัติงานตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่องภาระงานภาคปกติ และเรื่องการจายเงินคาตอบแทนการสอน
และดําเนินการจัดการศึกษาของบุคลากรภายในคณะ
7. ลงนามในหนังสือสั่งซื้อ/สั่งจาง ตามระเบียบการพัสดุ หนังสือขอบคุณ อนุโมทนา
8. จัดทําทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ ควบคุมการใชและตรวจสอบ ทํารายงานสรุปประจําป
9. ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบ และ
เสนอความเห็นเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนตําแหนงของบุคลากร ในสายบังคับบัญชาตอมหาวิทยาลัย
10. แตงตั้งคณะกรรมการและดําเนินการสอบขอเท็จจริง กรณีบุคลากรในสายบังคับบัญชา
กระทําผิดวินัยไมรายแรง นําเสนอตอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาดําเนินการตามระเบียบตอไป
11. ควบคุม ดูแลรักษา พัฒนาบริเวณพื้นที่ในเขตของคณะ ใหสะอาด สวยงาม และเปนระเบียบ
โดยไมสงผลกระทบตอบริเวณของหนวยงานอื่น
12. ตรวจสอบ และควบคุมการใชโทรศัพท ไฟฟา น้ําประปา ในอาคารใหเปนไปอยาง
ประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
13. เผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย
14. รับผิดชอบในการตรวจ ซอมบํารุง ครุภัณฑและอุปกรณ สาธารณูปโภคตางๆ ของคณะ
15. สนับสนุน สงเสริมและดําเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษาของคณะ เพื่อเสริมคุณลักษณะ
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
16. ดําเนินการเรื่องทุนนักศึกษาเกี่ยวกับการรับสมัคร การคัดเลือกขั้นตนเพื่อนําเสนอกอง
กิจการนักศึกษา รวมทั้งติดตามผลการรับทุนของนักศึกษา
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17. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษาในความรับผิดชอบของคณะ
18. ควบุคม ดูแล การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา และความประพฤติ
ของนักศึกษาใหเหมาะสมกับลักษณะวิชาชีพ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
19. ลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับการสอบ ประจําภาคเรียนของคณะ
20. ควบคุมการจัดสรางขอสอบ การสอบ การวิเคราะหขอสอบ การเก็บรักษาและการ
ทําลายขอสอบของคณาจารยในคณะ
21. ควบคุมดูแลกําหนดผูสอน แผนการเรียน ตํารา การปฏิบัติหนาที่การสอน การสงผลการ
เรียนและการปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายของคณาจารยในคณะ เพื่อใหการจัดการศึกษาของคณะ
มีคุณภาพสูงขึ้น
22. ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาในคณะ
23. เรงรัด ติดตามและสงเสริมการจัดทําผลงานทางวิชาการของคณาจารยในคณะ ใหเปนไปตาม
เปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด
24. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสม สอดคลองกับความตองการและความจําเปนของ
ประเทศชาติ
25. อนุมัติการไปศึกษาดูงานในประเทศ การไปราชการของบุคลากรในคณะ และรายงานผล
การศึกษาดูงานไปราชการ ใหมหาวิทยาลัยทราบ
26. พิจารณาอนุญาตใหบุคลากรไปทําการสอนหรือไปเปนวิทยากร แลวรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ
27. ปฏิบัติราชการอื่นที่อธิการบดี/รองอธิการบดีฝายวิชาการมอบหมายใหปฏิบัติ
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หนาที่ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝายบริหาร
1. ประสานงานกับสํานักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา และกองนโยบายและแผน ดังนี้
1.1 เผยแพรและชี้แจงขาวสารสํานักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา และขาวสารกอง
แผนงานใหอาจารยและนักศึกษาในคณะทราบ
1.2 แจงขาวสารหรือเสนอรายงานการปฏิบัติงานในคณะ ที่เกี่ยวของกับสํานักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา และกองแผนงาน ใหผูอํานวยการ รองอธิการบดี และอธิการบดีทราบ
2. ประสานงานกับคณบดี รองคณบดีฝายอื่น ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี เลขานุการ ประธาน
บริหารโปรแกรมวิชา ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชา และอาจารยในคณะ ดังนี้
2.1 ทําแผนและโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสํานักงาน
2.2 ทําแผนและโครงการพัฒนาอัตรากําลังบุคลากรของคณะ
2.3 รวบรวมแผนและโครงการเพื่อจัดทําเปนแผนและโครงการของคณะ
2.4 สรุปรายงานงบประมาณประจําป
2.5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการในคณะ
2.6 พัฒนาบุคลากรฝายสนับสนุนและเจาหนาที่ของคณะ
2.7 การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประจําหองเรียนและหองปฏิบัติการพรอมทั้ง
จัดการใหมีการใชหองปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพ
3. ตรวจสอบบัญชีการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน เงินบํารุงการศึกษาและเงินโครงการพิเศษ
4. ควบคุมดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย อาคารเรียนและบริเวณ
5. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการบริหารและกรรมการอื่น ๆ ของคณะ
6. ประสานงานกับรองคณบดีฝายอื่น เพื่อปฏิบัติหนาที่แทนหรือชวยเหลืองานในหนาที่ของ
รองคณบดีฝายอื่นเมื่อมีความจําเปน
7. รวมกับคณบดีในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ
8. ปฏิบัติหนาที่เฉพาะกิจตามที่คณบดีมอบหมาย
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หนาที่ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝายวิชาการ
1. ประสานงานกับกองบริการการศึกษา ดังนี้
1.1 เผยแพร และชี้แจงขาวสารกองบริการการศึกษาและขาวสารของสภาวิชาการใหอาจารย
และนักศึกษาทราบ
1.2 แจงขาวสารหรือเสนอรายงานการปฏิบัติงานของคณะที่เกี่ยวกับวิชาการและการจัด
การเรียนการสอนใหกองบริการการศึกษา รองอธิการบดี และอธิการบดีทราบ
2. ประสานงานกับคณบดี รองคณบดี ประธานโปรแกรมวิชา ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชา
และอาจารยในคณะเพื่อพัฒนางานวิชาการ ดังนี้
2.1 การจัดอาจารยเขาสอน
2.2 การพัฒนาอาจารยทางดานวิชาการ
2.3 การจัดอาจารยและเจาหนาที่เพื่อดําเนินการสอบและคุมสอบ
2.4 การเปด-ปดสอนโปรแกรมวิชาและพัฒนาหลักสูตร
2.5 การทําแผนการเรียนของนักศึกษา
2.6 การจัดทําแนวการสอน
2.7 พัฒนางานวิจัยในคณะ
2.8 การแกปญหาตารางเรียน ตารางสอบ หองเรียบและหองสอบ
2.9 การฝกประสบการณวิชาชีพและการนิเทศ
2.10 การทําแผนและโครงการใชเงินงบประมาณในกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนา
สื่อการเรียนการสอนพัฒนาอาจารยทางดานวิชาการและการฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา
2.11 การแกปญหาการลงทะเบียนของนักศึกษา
2.12 การใหบริการทางวิชาการแกสังคม
2.13 การประชาสัมพันธรับนักศึกษา
3. ใหคําปรึกษากับอาจารยและนักศึกษาที่มีปญหาดานการเรียนการสอน
4. ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลการเรียน
4.1 ปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการบริหารและกรรมการอื่น ๆ ของคณะ
4.2 ประสานงานกับรองคณบดีฝายอื่น เพื่อปฏิบัติหนาที่แทน หรือชวยเหลืองานในหนาที่ของ
รองคณบดีฝายอื่นเมื่อมีความจําเปน
4.3 รวมกับคณบดีในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ
4.4 ปฏิบัติหนาที่เฉพาะกิจตามที่คณบดีมอบหมาย
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หนาที่ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
1. ประสานงานกับกองพัฒนานักศึกษา ดังนี้
1.1 เผยแพรและชี้แจงขาวสารกองพัฒนานักศึกษาใหกับอาจารยและนักศึกษาในคณะทราบ
1.2 แจงขาวสารหรือเสนอรายงานการปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาในคณะใหกองพัฒนา
นักศึกษา รองอธิการบดี และอธิการบดีทราบ
2. ประสานงานกับคณบดี รองคณบดี ประธานโปรแกรมวิชา ผูประสานงานหลักสูตร
สาขาวิชาและอาจารยในคณะเพื่อจัดกิจกรรรมนอกหลักสูตรสําหรับนักศึกษา ดังนี้
2.1 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
2.2 ปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษา
2.3 กิจกรรมพัฒนาจิตใจนักศึกษา
2.4 กิจกรรมพัฒนาความคิดและอาชีพ
2.5 กิจกรรมรับปริญญา และประกาศนียบัตร
2.6 กิจกรรมสุขภาพ
2.7 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
2.8 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
2.9 ทําแผนและโครงการใชงบประมาณในกิจกรรมนักศึกษา และพัฒนาสังคม
2.10 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี
2.11 กิจกรรมการบริการวิชาการ
3. ประสานงานกับกรรมการและผูนํานักศึกษาในคณะ เพื่อทราบขาวสาร เผยแพรขาวสาร
จัดกิจกรรมทีม่ คี ุณคาแกนักศึกษา พัฒนาองคกรนักศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการนักศึกษาของคณะ
4. เก็บรักษาและควบคุมการใชจายเงินนอกงบประมาณของคณะเพื่อกระทําในกิจกรรมตาง ๆ
ดังนี้
4.1 งานสวัสดิการของนักศึกษา
4.2 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีของนักศึกษา
5. รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ และเผยแพรขาวสารของคณะ
6. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการบริหารและกรรมการอื่น ๆ ของคณะ
7. ประสานงานกับรองคณบดีฝายอื่น เพื่อปฏิบัติหนาที่แทน หรือชวยเหลืองานในหนาที่ของ
รองคณบดีฝายอื่นเมื่อมีความจําเปน
8. รวมกับคณบดีในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ
9. ปฏิบัติหนาที่เฉพาะกิจตามที่คณบดีมอบหมาย
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หนาที่ความรับผิดชอบของผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการ
1. กระตุนและเชิญชวนอาจารยใหทําวิจัยมากขึ้น โดยเฉพาะผูนักวิจัยรุนใหม
2. ประชาสัมพันธแหลงเงินทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พรอมติดตอประสานใหกับอาจารยที่จะทํา
วิจัยจากแหลงทุนภายนอก
3. จัดประชุมทางวิชาการดานการวิจัยเพื่อเพิ่มทักษะ ความชํานาญในการทําวิจัยใหกับอาจารยและ
นักศึกษา
4. เผยแพรงานวิจัยของอาจารยและนักศึกษา โดยนําผลงานวิจัยไปเสนอในงานวิจัยตาง ๆ เผยแพร
ทางวารสารของคณะและระบบสารสนเทศ
5. สรางเครือขายงานวิจัยและบริการวิชาการกับสวนราชการในมหาวิทยาลัยและชุมชน
6. จัดทําและประสานงานในการประเมินโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ

มาตรการที่นําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย
มาตรการหลัก
1. ดําเนินการรับนักศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถาบัน โดยรับนักศึกษาสาขาวิชาที่คณะ
รับผิดชอบใหมีจํานวนมากกวาเดิม
2. สงเสริมใหมีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น
3. พัฒนาระบบการจัดการศึกษา และกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญรวมทั้งแหลง
ทรัพยากรการเรียนรูที่มีคุณภาพ ตลอดจนการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน
รวมทั้งสรางวัฒนธรรม และบรรยากาศแหงการเรียนรูในองคกร
4. จัดระบบการบริการวิชาพื้นฐานสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหมีความสําคัญเทียบได
กับภารกิจ
5. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการของอาจารยและนักศึกษา
6. สงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใหบัณฑิตเปนผูมีความรู คุณธรรม และปญญา มี
ความเปนผูนํา มีความคิดสรางสรรคมีความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิต และมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและทองถิ่น
7. สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายทางวิชาการระหวางสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศ
8. แสวงหาทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา เพื่อใชในการศึกษาเลาเรียน ตลอดจนการหามาตรการ
เพื่อดําเนินการใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามแผนกําหนดการศึกษา
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9. พัฒนากลไกประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนระบบที่กอประโยชนสูงสุดตอภารกิจของคณะ ฯ
ในทุก ๆ ดาน และเทียบไดกับมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)
10. วางระบบและกลไกเพื่อมุงสูความเปนสถาบันที่สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
11. สงเสริมใหมีการดําเนินการวิจัยวิทยาศาสตรและงานวิจัยเชิงการเรียนการสอนตลอดจนการ
วางแนวทางเกี่ยวกับระบบดูแลลิขสิทธิ์ / สิทธิทางปญญา
12. สงเสริมใหมีความรวมมือทางดานการวิจัย ระหวางคณะกับสถาบันการศึกษา / วิจัยทั้งในและ
ตางประเทศ
13. สงเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุนใหมอยางครบวงจร ทั้งดานการใหความรูในการวิจัยการ
แสวงหาแหลงทุน การบริการงานวิจัย และการเผยแพรผลงานวิจัยทั้งนี้โดยสรางกลไกใหนักวิจัยรุนใหม
ทํางานรวมทีมกับกลุมวิจัยที่มีศักยภาพ
14. สงเสริมและสนับสนุนหนวยจัดการงานวิจัยระดับคณะ หองปฏิบัติการวิจัย ใหสามารถ
พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงภูมิปญญาสากลกับภูมิปญญาทองถิ่นรวมทั้งมีการตีพิมพผลงาน / จดสิทธิบัตร
และการเผยแพรผลงาน ตลอดจนการนํางานวิจัยมาแกไขปญหาทองถิ่น
15. สนับสนุนใหองคการภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เขามามีสวนรวมในการเสนอปญหาวิจัย
การดําเนินงานวิจัย และนําผลงานวิจัยไปประยุกตใช
16. แสวงหาทรัพยากรการวิจัย และสงเสริมการแสวงหาแหลงทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนการวิจัย
17. กําหนดภาระงานวิจัย ที่ชัดเจน เพื่ อใหอาจารยสามารถดําเนิ นภารกิจในดานอื่นและดาน
การวิจัยไดอยางสมบูรณ
18. ใหมีการบริการวิชาการตอทองถิ่นในดานตาง ๆ อยางหลากหลาย โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากรของคณะบุคลากรในสถาบันตาง ๆ
19. เชื่ อ มโยงการบริ ก ารวิ ช าการกับ การวิจั ย ให ม ากขึ้ น โดยเฉพาะการศึ ก ษา ค น คว า ในเชิ ง
นวัตกรรมที่สามารถนําผลการวิจัยไปใชตอบสนองความตองการและการถายทอดเทคโนโลยีสูทองถิ่น
20. พัฒนาการบริการวิชาการโดยการมีสวนรวมบริหารจัดการรวมมือกับหนวยงานอื่นอยางมี
ระบบ
21. สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื่อความเขาใจ เห็นคุณค า และอนุรักษ มรดกทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และตระหนักในเรื่องการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
22. สงเสริ ม ใหมี การองค ความรูทางสาขามนุ ษ ยศาสตรและสังคมศาสตร ไปสนับสนุน การ
คนควาวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
23. จัดทําแผนและการดําเนินการดานการพัฒนาภูมิทัศนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ใหสะอาด รมรื่นตลอดป
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24. จัดระบบการพัฒนาผูบริหารและบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อให
สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง และปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ
25. นําระบบคุณภาพมาใชในการบริหารงาน โดยมีการกําหนดแผนปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ
พันธกิจแตละดาน มีการดําเนินการตามแผนโดยยึดถือการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะ ฯ ตลอดจนมี
การประเมินแผนเปนระยะ เพื่อใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
26. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ ตลอดจนการบริหารทรัพยากรอื่น ๆ ใหเกิดประโยชน
สูงสุด และประหยัด
27. สรางกลไกการบริหารที่เอื้อตอการแสวงหารายได และการใชประโยชนจากรายไดของ
หนวยงานตาง ๆ ในคณะ ฯ อยางมีประสิทธิภาพ และกอประโยชนแกสวนรวม
28. นํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช เ พื่อเพิ่ มประสิทธิภ าพการบริห ารงานบุคคล การบริห าร
งบประมาณ การวางแผน ตลอดจนการบริหารงานวิชาการและการวิจัย
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หนาที่ความรับผิดชอบของผูอํานวยการสํานักงานสํานักงานคณบดี
1. ประสานงานกับคณบดี และรองคณบดี เพื่อการปฏิบัติงานตาง ๆ ดังนี้
1.1 จัดการประชุม กําหนดวาระการประชุม และทํารายงานการประชุมคณาจารย
1.2 ควบคุมบัญชีการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน เงินบํารุงการศึกษา และเงินโครงการพิเศษ
1.3 จัดการและควบคุมดูแลงานธุรการ งานสารบรรณ และงานวัสดุครุภัณฑของคณะ
1.4 ควบคุมดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของสํานักงานคณบดี
1.5 รวมทําแผนในการใชงบประมาณของคณะ
1.6 ใหบริการขาวสารขอมูลแกคณบดี รองคณบดี อาจารย นักศึกษา และประชาชนที่มาติดตอ
1.7 ประสานงานการแนะแนวการรับนักศึกษา
1.8 รวมทํารายงานการประเมินตนเอง
1.9 รวมทํารายงานผลตามคํารับรองปฏิบัติราชการ
1.10 รวมทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
1.11 รวมทําแผนปฏิบัติการของคณะ
2. เปนผูกลั่นกรองขาวสาร และใหขอเสนอแนะตอคณบดี และรองคณบดี ประกอบการ
ตัดสินใจในระบบราชการ
3. ปฏิบัติหนาที่เฉพาะกิจตามที่คณบดี มอบหมาย
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หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
1. วางนโยบายและกํ า หนดแนวทางดํ า เนิ น งานของคณะให ส อดคล อ งกั บ นโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย
2. พั ฒ นา ติ ด ตามและตรวจสอบระบบการประกั น คุ ณ ภาพคณะตลอดจนควบคุ ม มาตรฐาน
การศึกษาของคณะ
3. ส ง เสริ ม งานวิ จั ย งานบริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คม เทคโนโลยี ส ารสนเทศและทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรคณะเพื่อนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
5. พิจารณากลั่นกรอง การเปดรับนักศึกษาในโปรแกรมวิชาตางๆ เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
6. พิจารณาคัดเลือกอาจารยผูสอน และพิจารณาการรับโอน ยาย บุคลากรของคณะ
7. พิจารณาเสนอการจัดสรรงบประมาณของคณะ
8. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อดําเนินการใดๆ อันอยูในอํานาจและ
หนาที่ของคณะกรรมการประจําคณะ
9. ใหคําปรึกษาและเสนอแนะการดําเนินงานของฝายบริหาร ไดแก คณบดี รองคณบดีและ
ประธานโปรแกรมวิชา
10. พิจารณาและเห็นชอบ แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
11. ดําเนินการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดีมอบหมาย
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หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา
1. ศึกษาวิเคราะหทําความเขาใจในหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร และประเมินหลักสูตรสาขาวิชา
ตางๆ ในโปรแกรมวิชาที่รับผิดชอบตามระยะเวลา
2. กําหนดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย
3. พิ จ ารณาจั ด ผู ส อนรายวิ ช าต า งๆ ที่ โ ปรแกรมวิ ช ารั บ ผิ ด ชอบโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะและมหาวิทยาลัย
4. พิจารณาเสนอรายชื่อผูประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่โปรแกรมวิชารับผิดชอบโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะและสภาวิชาการ
5. พิจารณาใหความเห็นชอบแนวการสอน การประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่คณาจารยของ
โปรแกรมวิชาเปนผูสอน ตามระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
6. พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับภาระงานที่คณาจารยในโปรแกรมวิชาเสนอขอเพื่อใหคณะ
ใหความเห็นชอบ
7. เสนอวารสาร ตําราหลักประจํารายวิชา วางแผนการจัดทําและพัฒนาสื่อ ประกอบการเรียน
การสอนทั้งสื่อหลัก สื่อเสริม แบบทดสอบ การจัดกิจกรรมในรายวิชาตางๆ และกิจกรรมพิเศษของ
โปรแกรมวิชาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของโปรแกรมวิชา
8. กําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ ของโปรแกรมวิชาทั้งกอนรับเขา
และกอนสําเร็จการศึกษา
9. ประสานบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อติดตามการพัฒนาการของนักศึกษาใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานดานวิชาการและวิชาชีพ
10. วางแผนและดําเนินการการฝกประสบการณ การศึกษาเฉพาะบุคคล การทําภาคนิพนธและ
วิทยานิพนธ
11. ศึกษารวบรวมขอมูลผลงานของนักศึกษา อาจารย การประกันคุณภาพ ผลงานทางวิชาการ
ของโปรแกรมวิ ช าของรู ป แบบต า งๆ เช น คู มื อ วารสาร สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส การจั ด นิ ท รรศการ การ
ประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพรตอสาธารณชน
12. ติดตามสภาวะการมีงานทําของบัณฑิตสาขาวิชาตางๆ ของโปรแกรมวิชาตามระยะเวลา
ที่คณะกําหนด และหนึ่งปภายหลังสําเร็จการศึกษา
13. จัดทําทําเนียบศิษยเกา จัดกิจกรรมเพื่อสรางสายสัมพันธระหวางศิษยเกา นักศึกษาปจจุบัน
และคณาจารยในโปรแกรมวิชา
14. ดําเนินการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย
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หนาที่ความรับผิดชอบของผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชา
1. ศึกษาวิเคราะหทําความเขาใจในหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร และประเมินหลักสูตรสาขาวิชา
2. กําหนดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย
3. พิจารณาจัด ผู สอนรายวิชาตางๆ ที่ หลัก สูตรสาขาวิชารั บผิดชอบโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะและมหาวิทยาลัย
4. กําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทั้งกอนรับเขาและกอนสําเร็จการศึกษา
5. ประสานบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อติดตามการพัฒนาการของนักศึกษาใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานดานวิชาการและวิชาชีพ
6. วางแผนและดําเนินการการฝกประสบการณ การศึกษาเฉพาะบุคคล การทําภาคนิพนธและ
วิทยานิพนธ
7. จัดทํารายงานการประเมินตนเองและรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ เชน
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
8. ใหความเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรมที่อาจารยในหลักสูตรจัดทําขึ้น
9. ติดตามสภาวะการมีงานทําของบัณฑิตสาขาวิชาตางๆ ของโปรแกรมวิชาตามระยะเวลา ที่คณะ
กําหนด และหนึ่งปภายหลังสําเร็จการศึกษา
10. ดําเนินการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย
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คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารยจรูญ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยงยุทธ
3. อาจารยกิตติภณ
4. อาจารยไสยเพ็ญ
5. อาจารย ดร. ชัชภูมิ
5. อาจารยอรวรรณ
6. ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ
7. อาจารยนิรมล
8. อาจารยอุดมศักดิ์
9. รองศาสตราจารยดร.สนม
10. อาจารยสําราญ
11. อาจารยพงษศักดิ์
12. รองศาสตราจารย ดร.ครรชิต
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สงบ
14. นายไพจิตต
15. นางสาวนันทนีย

คําทิพย
อินทจักร
กิตยานุรักษ
เฉิดเจิม
สีชมพู
ศรีฟา
สุขแสน
สุวรรณกาศ
อรรถโกวิท
ครุฑเมือง
คําพรม
ศรีภิรมย
ทะกอง
ประเสริฐพันธุ
สายจันทร
นุราช

คณบดี
ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝายบริหาร
กรรมการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
ผูชวยคณบดีฝายวิจัย
กรรมการ
ผูแทนคณาจารย
กรรมการ
ประธานโปรแกรมสังคมศาสตร
กรรมการ
ประธานโปรแกรมมนุษยศาสตร
กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา
1. คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
1.1 อาจารยนิรมล
สุวรรณกาศ
1.2 รองศาสตราจารยกิ่งแกว
เพ็ชรราช
1.3 อาจารยรัชนีวรรณ
ขําประดิษ
1.4 อาจารยวัชรชัย
ขอบเหลือง
1.5 อาจารยอรวรรณ
ศรีฟา
1.6 อาจารยพิทยา
ยาโม

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2. คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
2.1 ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ
สุขแสน
2.2 อาจารยสุมน
ปนาทกูล
2.3 อาจารยกชพร
ดานศรีบูรณ
2.4 อาจารยมณฑณ
ศรีสุข
2.5 อาจารยปาริชาติ
คณะธรรม
2.6 อาจารยจิรวรรณ
ทรัพยเจริญ

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร
3.1 ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์
อรรถโกวิท
3.2 ผูชวยศาสตราจารยสมบัติ
เวชกามา
3.3 อาจารยวีระพันธ
ใจสุบรรณ
3.4 อาจารยบุญลอย
จันทรทอง
3.5 อาจารยจันทิมา
ปกครอง

ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการประจําหลักสูตรสาขาวิชา
1. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
1.1 รองศาสตราจารยกิ่งแกว
1.2 อาจารยอรวรรณ
1.3 ผศ.คึกฤทธิ์
1.4 อาจารยปยะนุช
1.5 อาจารยสุริยา
1.6 อาจารยปาริชาต
1.7 อาจารยมุทิกาญจน

เพ็ชรราช
ศรีฟา
พันธุวิไล
เส็งชา
คํากุนะ
กัณฑาทรัพย
จิวาลักษณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.1 อาจารยนิรมล
2.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย
2.3 อาจารยสํารวย
2.4 อาจารยจิรพรรณ
2.5 อาจารยนภิ า
2.6 อาจารยโศรตรีย
2.7 อาจารยหนึ่งฤทัย
2.8 อาจารยศิริกาญจน
2.9 อาจารยสุรพล
2.10 อาจารยสําเริง
2.11 อาจารยวราภรณ

สุวรรณกาศ
เศรษฐพรรค
คลายชม
ทองมาก
สนสอาดจิต
จุฑานนท
อภิวันท
ศรีวิศาล
สิงหเนตร
ถึงคุณ
มิ่งขวัญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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3. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
3.1 อาจารยพิทยา
ยาโม
3.2 อาจารยสงกรานต
ถุงแกว
3.3 อาจารยวัชรี
พิณโรจน
3.4 อาจารยวรางคณา
สุติน
3.5 อาจารย Jay Bladley Larson
3.6 อาจารย Christopher Matthew Smith
3.7 อาจารย James Swanson Robertson
3.8 อาจารย Sara
Cadei
3.9 อาจารยถนอมขวัญ
ภูริสัตย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปนุ
4.1 อาจารยวัชรชัย
ขอบเหลือง
4.2 ผูชวยศาสตราจารยวิราภรณ ปนาทกูล
4.3 อาจารย Kato
Rie
4.4 อาจารย Kaida
Kazuko
4.5 อาจารยศิริพร
คําขาด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

5. หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
5.1 ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
5.2 อาจารยกิตติภณ
กิตยานุรกั ษ
5.3 อาจารยโศรตรีย
จุฑานนท
5.4 อาจารยสุพัตรา
ธิมาคํา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

6. หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี
6.1 ผูชวยศาสตราจารยสมบัติ
6.2 อาจารยอํานาจ
6.3 อาจารยบุญลอย
6.4 อาจารยประยงค
6.5 อาจารยพันธุเอก
6.6 อาจารยวัชระ
6.7 อาจารยกมลชัย
6.8 อาจารยอรัญวดี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เวชกามา
บุณอนนท
จันทรทอง
รื่นณรงค
ใจหลวง
แตงเทศ
ยิ้มอ่ํา
ทรัพยสิน

26
7. หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
7.1 อาจารยอุดมศักดิ์
7.2 อาจารยไสยเพ็ญ
7.3 อาจารยวีระพันธ
7.4 อาจารยสิโรตม
7.5 อาจารยอภินันท
7.6 อาจารยจาตุรนั ต

อรรถโกวิท
เฉิดเจิม
ใจสุบรรณ
ทองสม
ปานเพชร
จริยารัตนกูล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

8. หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
8.1 อาจารยรัชนีวรรณ
ขําประดิษ
8.2 ผูชวยศาสตราจารยอรพินธุ พูนนารถ
8.3 รองศาสตราจารยปญญา สุขแสน
8.4 อาจารยบานเย็น
ภัทรเกียรติเจริญ
8.5 อาจารยอาทิตยา
พวงบางโพ
8.6 อาจารยอุมาพร
กุหลาบ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

9. หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
9.1 อาจารยวโิ รจน
9.2 อาจารยเอกพงค
9.3 อาจารยกชพร
9.4 อาจารยปาริชาติ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ยิ้มเจริญ
วรรณจักร
ดานศรีบูรณ
บุญเรือง

10. หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
10.1 อาจารยเอกสิทธิ์
ไชยปน
10.2 ผูชวยศาสตราจารยจรูญ คําทิพย
10.3 รท.ญ. จันทรเพ็ญ
ยังเหลือ
10.4 อาจารยเยาวเรศ
แตงจวง
10.5 อาจารยปาริชาติ
คณะธรรม
10.6 อาจารยประพันธ
แจงเอีย่ ม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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11. หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
11.1 อาจารยมณฑณ
ศรีสุข
11.2 อาจารยพรรณี
จุฑานนท
11.3 อาจารยจิรวรรณ
ทรัพยเจริญ
12. อาจารยประจําโปรแกรมวิชา
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
อาจารยสุมน
ปนาทกูล
ผูชวยศาสตราจารยสัมพันธ รอดพึ่งครุฑ
ผูชวยศาสตราจารยเชาว เพ็ชรราช
อาจารยสุทธินี
จันทรรัตน
อาจารย ดร.ชัชภูมิ
สีชมภู
อาจารยไพโรจน
เผาดี
อาจารยดวงพร
บี่หัตถกิจกูล

โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
12.8 อาจารยทิพภากานต
ทองเชื้อเดช
โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร
12.9 อาจารยเพ็ญรําไพ
สุขวรกิจวนิช
12.10 อาจารยสุปราณี
จําลองราษฎร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผูชวยศาสตราจารยจรูญ
คําทิพย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระชัย เศรษฐพรรค
อาจารย ดร.ภาณุ
สิทธิวงศ
ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ อินทจักร
นางสาวนันทนีย
นุราช
นางนิรมล
มั่นคง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ

1.
2.
3.
4.
5.

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย
อาจารย ดร.ทิพวัลย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สงบ
อาจารย ดร.ยงยุทธ
อาจารยจิรพรรณ

เศรษฐพรรค
ประเสริฐพันธุ
ประเสริฐพันธุ
อินทจักร
ทองมาก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาสาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
1.
2.
3.
4.

อาจารย ดร.ภาณุ
อาจารยโศรตรีย
อาจารยกิตติภณ
ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ

สิทธิวงศ
จุฑานนท
กิตยานุรกั ษ
สุขแสน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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สถานภาพคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ป งบประมาณ 2550 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีคณาจารยจํานวน 72 คน ผูเชี่ยวชาญ
ชาวตางชาติ 10 คน และเจาหนาที่ 17 คน ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 บุคลากร
บุคลากร
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
อาจารยประจําตามสัญญา
พนักงานตามสัญญาสายวิชาการ(ขาราชการบํานาญ)
ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ลูกจางประจํา
เจาหนาที่
รวม

จํานวนคน
38
32
2
10
1
2
15
100

ตารางที่ 2 คณาจารยประจําจําแนกตามคุณวุฒิ
คณาจารยประจําจําแนกตามคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
รวม

จํานวนคน
6
54
22
82
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ตารางที่ 3 คณาจารยประจําจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนคน
รองศาสตราจารย
2
ผูชวยศาสตราจารย
12
อาจารยระดับ 8
1
อาจารยระดับ 7
19
อาจารยระดับ 6
2
อาจารยระดับ 5
4
อาจารยเทียบระดับ 4
อาจารยเทียบระดับ 3
รวม
40
ตารางที่ 4 คณาจารยที่ศึกษาตอจําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จํานวนคน
ปริญญาโท
2
ปริญญาเอก
4
รวม
6
หมายเหตุ จํานวนอาจารยทลี่ าศึกษาตอ 6 คน
ตารางที่ 5 เจาหนาที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจําแนกตามคุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
จํานวนคน
ป.6
1
ม.3
2
ม.ศ.5
1
ม.6
ปวช.
1
ปริญญาตรี
12
รวม
17
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คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2550
1. นายศรายุทธ
2. นางสาวศุภลักษณ
3. นางสาวศิริลักษณ
4. นายอนุชา
5. นางสาวสาวิตรี
6. นางสาวพนิดา
7. นางสาวกรรณิการ
8. นางสาววิญลักษณ
9. นางสาวพนิดา
10. นางสาวอารีย
11. นายโกวิท
12. นายจักรพงษ
13. นางสาวนงรัตน
14. นาวสาวอมรรัตน
15. นางสาวพัชราวรรณ
16. นางสาวรุงนที
17. นางสาวเจนจิรา
18. นายพนุสรณ
19. นายศราวุธ
20. นายดนัย
21. นางสาวจันทรวิภา
22. นายอิทธิพล
23. นางสาวรวีวรรณ
24. นางสาวศิริลักษณ
25. นายเฉลิมพล
26. นายวีรวัฒน
27. นายเพชรพิษณุ
28. นายประยุทธ
29. นางสาวกนกวรรณ
30. นางสาวพรพรรณ

ปาเดีย
คํายันต
อุปนันไชย
วรพงศไพบูลย
นาคเหล็ก
ดวงขันคํา
พิมพา
สุขะนา
ไชยสวนดอก
อกรณีย
กลเรียน
ประเสริฐ
แสนคํา
บุญมัติ
ปนทะนันท
แยมวัติ
พุดดี
ล่ําวุฒิ
อินเขียว
นพศิริ
คงแสงบุตร
ฟาแลบ
แยมอ่ํา
ขอบเหลือง
แปงคําใส
แกวรักษ
สมศรี
บุญมาสืบ
ปานเพ็ชร
ปานเพ็ชร

ประธานสโมสรนักศึกษา
รองประธานสโมสรนักศึกษาฝายวิชาการ
หัวหนาฝายวิชาการ
กรรมการฝายวิชาการ
กรรมการฝายวิชาการ
หัวหนาฝาวสวัสดิการ
กรรมการฝายสวัสดิการ
กรรมการฝายสวัสดิการ
กรรมการฝายสวัสดิการ
หัวหนาฝายบริหาร
กรรมการฝายบริหาร
กรรมการฝายบริหาร
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการคนที่ ๑
หัวหนาฝายเหรัญญิก
กรรมการฝายเหรัญญิก
หัวหนาฝายกิจกรรม
กรรมการฝายกิจกรรม
กรรมการฝายกิจกรรม
กรรมการฝายกิจกรรม
หัวหนาฝายนันทนาการและกีฬา
กรรมการฝายนันทนาการและกีฬา
กรรมการฝายนันทนาการและกีฬา
กรรมการฝายนันทนาการและกีฬา
หัวหนาฝายปฏิคม
กรรมการฝายปฏิคม
กรรมการฝายปฏิคม
กรรมการฝายปฏิคม
หัวหนาฝายประชาสัมพันธและพิธีการ
กรรมการฝายประชาสัมพันธและพิธีการ
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31. นางสาวรัตราภรณ
32. นางสาวสรอยสุดา
อาจารยที่ปรึกษา
1. ผูชวยศาสตราจารยจรูญ
2. ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี
3. อาจารยมุทกิ าญจน
4. อาจารยไพโรจน
5. อาจารยปาริชาติ
6. อาจารยจิรวรรณ
7. อาจารยไสยเพ็ญ

สอนสมฤทธิ์
คะจรรษา

กรรมการฝายประชาสัมพันธและพิธีการ
กรรมการฝายประชาสัมพันธและพิธีการ

คําทิพย

ประธานที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

จิวาลักษณ
เผาดี
คณะธรรม
ทรัพยเจริญ
เฉิดเจิม
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งบประมาณรายจายคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรปงบประมาณ 2550
ระหวางเดือนตุลาคม 2549 – กันยายน 2550
แผนงาน
งาน/โครงการ
แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- จัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
- จัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร (รป.บ.)

ประเภท
งบประมาณ

คาจาง
ชั่วคราว

วัสดุ/ใช
สอย/ตอบ
แทน

งบดําเนินการ

251,750

1,045,250

251,750
114,600

รวม
แผนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- บริหารจัดการศึกษาสาขา
มนุษยศาสตรฯ (บัณฑิตศึกษา)
- บริหารจัดการศึกษาสาขา
มนุษยศาสตรฯ (รป.ม.)

114,600

รวม

91,560

รวม

91,560

1,389,700

39,000

ที่ดิน/
สิ่งกอสราง

รวม

1,336,000

39,000

344,450

รวม
แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- จัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร (พบ.ส.)

แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
-จัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
- จัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร(จัดหาวัสดุครุภัณฑ)

สาธารณูป- ครุภัณฑ
โภค

112,000

456,450

112,000

1,792,450
114,600

114,600
746,711

5,000

843,271
548,127

548,127

1,294,838

5,000

1,391,398

งบดําเนินการ
567,800

567,800
227,200

348,400

575,600

795,000

348,400

1,143,400
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แผนงาน
งาน/โครงการ

ประเภท
งบประมาณ

คาจาง
ชั่วคราว

วัสดุ/ใช
สอย/ตอบ
แทน

สาธารณูป- ครุภัณฑ
โภค

แผนงานนโยบายและแผน
-บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
(พัฒนาสื่อการเรียนการสอนดนตรี
พื้นบาน)

รวม
แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา งบพัฒนา
- พัฒนานักวิจัยคณะมนุษยศาสตรฯ
- พัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะ
มนุษยศาสตรฯ
- สงเสริมและสนับสนุนบริการ
วิชาการ / วิชาชีพแกชุมชน

รวม
แผนงานพัฒนาการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา
- การไหวครูดนตรีไทย
- ดนตรีไทยอุดมศึกษา

รวม

รวมงบประมาณรายจายทั้งคณะ

67,100

67,100

67,100

476,000
200,000

476,000
200,000

85,600

85,600

761,600

761,600

40,000
40,000

40,000
40,000

80,000

80,000
158,400

158,400

457,910

รวม

67,100

(93,400+65,000)

แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- จัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตรฯ
(โปรแกรมเปนเลิศ)

ที่ดิน/
สิ่งกอสราง

4,321,138 44,000

527,500

5,350,548
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แผนภูมิแสดงงบประมาณรายจายคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปงบประมาณ 2550
ระหวางเดือนตุลาคม 2549 - กันยายน 2550

คาจางชั่วคราว
4,321,138
457,910
527,500

44,000

วัสดุ/ใชสอย/
ตอบแทน
สาธารณูปโภค
ครุภัณฑ
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ทําเนียบอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผูชวยศาสตราจารยจรูญ คําทิพย
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กศ.บ.(สังคมศึกษา)
M.Ed.(Teacher Education)
E-mail Jarkam39@hotmail.com

ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยงยุทธ อินทจักร
รองคณบดีฝายวิชาการ
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
น.บ.(นิติศาสตร)
กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
Dip.in TEFL
Dip.in Ed.Ad.
Doctor of Education (TESOL Policy)
E-mail yongyuth@uru.ac.th

ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8

อาจารยกิตติภณ กิตยานุรักษ
รองคณบดีฝายบริหาร
กศ.บ. (ฟสิกส)
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
E-mail kittipon@uru.ac.th

อาจารยระดับ 7

อาจารยอนุตา เฉิดเจิม
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป)
วท.บ.เทคโนโลยีเซรามิกส
ป.วิชาชีพครู
ค.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
E-mail saipencj@uru.ac.th

อาจารยระดับ 7
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อาจารย ดร.ชัชภูมิ สีชมภู
ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการ
กศ.บ.(สังคมศึกษา)
ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
E-mail chatp@uru.ac.th

อาจารยระดับ 8

โปรแกรมสังคมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8
ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
กศ.บ.(สังคมศึกษา) เกียรตินยิ มอันดับ 2
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร)
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร) เกียรตินยิ มดีมาก
E-mail sompit@uru.ac.th
อาจารยพรรณี จุฑานนท
หัวหนาฝายแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา
กศ.บ.(ภูมิศาสตร)
ศศ.ม.(สาขาวิจัยและพัฒนาทองถิ่น)
E-mail pan@uru.ac.th

อาจารยระดับ 7

ผูชวยศาสตราจารยเชาว เพ็ชรราช
ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูประสานงานรายวิชา 2500104 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
กศ.บ.(สังคมศึกษา)
วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
E-mail chao@uru.ac.th

38
ผูชวยศาสตราจารยสัมพันธ รอดพึ่งครุฑ
ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
กศ.บ.(ภูมิศาสตร)
วท.ม.(ภูมิศาสตร)
(กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาการพัฒนาสังคม)
E-mail sumpun@uru.ac.th
อาจารยสยุมพร ตรีพรหม
อาจารยระดับ 7
หัวหนาฝายการเงิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ผูประสานงานรายวิชา 2500102 วิถีไทย
ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร)
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)
E-mail syp@uru.ac.th
อาจารยสุทธินี จันทรรัตน
ผูประสานงานรายวิชา 2500103 วิถีโลก
กศ.บ.(ประวัตศิ าสตร)
อ.ม.(ประวัติศาสตร)
E-mail suthinee@uru.ac.th

อาจารยระดับ 7

อาจารยสุมน ปนาทกูล
อาจารยระดับ 7
รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
กศ.บ.(สังคมศึกษา)
ศศ.ม.(ปรัชญา)
E-mail Sumon@uru.ac.th
อาจารยไพโรจน เผาดี
อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 4
ศศ.บ. (ปรัชญา)
M.A. (Indian Philosophy and Religion.)
E-mail pton007@uru.ac.th
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อาจารย รท.ญ. จันทรเพ็ญ ยังเหลือ
กศ.บ.(ประวัตศิ าสตร)
สค.ม.(การพัฒนาสังคม)
E-mail janpen@uru.ac.th

อาจารยระดับ 7

อาจารยเยาวเรศ แตงจวง
กศ.บ.(สังคมศึกษา)
ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา (เนนสังคมศาสตร)
E-mail yawares@uru.ac.th

อาจารยระดับ 7

อาจารยวิโรจน ยิ้มเจริญ
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
พ.ม.,กศ.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป)
น.บ.(นิติศาสตร)

อาจารยระดับ 7

E-mail wiroj_y@uru.ac.th

อาจารยเอกพงค วรรณจักร
ผูอํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
วท.บ.(ภูมิศาสตร)
น.บ. (นิติศาสตร)
วท.ม.(ภูมิศาสตร)
E-mail geo@uru.ac.th

อาจารยระดับ 7

อาจารยปาริชาติ คณะธรรม
สค.บ.(สังคมวิทยา)
สค.ม. (สังคมวิทยาการพัฒนา)
E-mail Kparichat@uru.ac.th

อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 4

อาจารยสุพัตรา ธิมาคํา
สส.บ.(สังคมสงเคราะหศาสตร)
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)
E-mail supattra@uru.ac.th

อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 4
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อาจารยมณฑณ ศรีสุข
อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 4
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ศศ.บ.(พัฒนาการทองเที่ยว)
บธ.ม.(การจัดการทองเที่ยว)
E-mail mohntohn@uru.ac.th
อาจารยจิรวรรณ ทรัพยเจริญ
อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 4
ศศ.บ.(ภูมิศาสตร)
วท.ม.(ภูมิศาสตร)
(กําลังศึกษาตอปริญญาโท สาขาการจัดการทองเที่ยว)
E-mail yinggeog@hotmail.com
อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม
วท.บ.(คณิตศาสตร)
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร)
พช.ม.(การพัฒนาชุมชน)
E-mail kolna@uru.ac.th

อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 4

อาจารยเอกสิทธิ์ ไชยปน

อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 4

ศษ.บ.(สุขศึกษาบริหารการศึกษา),
ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน)
ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม),
ศษ.ม.(การสงเสริมสุขภาพ)
ป.บัณฑิต (การจัดการและประเมินโครงการ)
อาจารยดวงพร บี่หัตถกิจกูล
ศศ.บ.ประวัตศิ าสตร
ศศ.ม.ประวัติศาสตร
E-mail doungpornple@uru.ac.th

อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 4

อาจารยปาริชาติ บุญเรือง
น.บ. (นิติศาสตร)
E-mail parichart@uru.ac.th

อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 3
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อาจารยกชพร ดานศรีบูรณ
น.บ. (นิติศาสตร)
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย)
น.ม. (นิติศาสตร)
E-mail kodchapon@uru.ac.th
อาจารยวิชัย เชื้อพิสุทธิคุณ
น.บ. (นิติศาสตร)
น.ม. (นิติศาสตร)

อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 4

อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 4

โปรแกรมมนุษยศาสตร

อาจารยนิรมล สุวรรณกาศ
อาจารยระดับ 7
ประธานโปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คบ.(ภาษาฝรั่งเศส)
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)
Dip.in TESOL
(กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอกสาขาภาษาศาสตร)
E-mail niramon@uru.ac.th
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค
รองอธิการบดีฝายบริหารและสิทธิประโยชน
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.Ed. (Teacher Education)
Ph.D. (Reading)
E-mail cai@ uru.ac.th

ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8
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อาจารยนิภา สนสอาดจิต
ผูอํานวยการศูนยภาษา
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)
Dip.in TEFL
E-mail nipa@ uru.ac.th

อาจารยระดับ 7

อาจารยจิรพรรณ ทองมาก
รองผูอํานวยการศูนยภาษา
อ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
อ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
Dip.in Co-operative Studies
E-mail jirapan@ uru.ac.th

อาจารยระดับ 7

ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท
ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) เกียรตินิยมดี
E-mail soratree@uru.ac.th
อาจารยสํารวย คลายชม
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.A.(Linguistics)
Dip.in.TEFL
E-mail ksamruayk@ uru.ac.th

อาจารยระดับ 7

รองศาสตราจารยกิ่งแกว เพ็ชรราช
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
กศ.บ.(ภาษาไทย)
กศ.ม.(ภาษาไทย)
E-mail kingkeow@uru.ac.th

รองศาสตราจารย ระดับ 9
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ผูชวยศาสตราจารยคึกฤทธิ์ พันธุวิไล
กศ.บ.(ภาษาไทย)
กศ.ม.(ภาษาไทยและวรรณคดีไทย)
E-mail 306@uru.ac.th

ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8

อาจารยปยะนุช เส็งชา
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กศ.บ.(ภาษาไทย)
ศศ.ม.(การสอนภาษาไทย)
E-mail piyanut@uru.ac.th

อาจารยระดับ 7

อาจารยอรวรรณ ศรีฟา
อาจารยระดับ 7
กรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กศ.บ.(ภาษาไทย)
ค.ม.(การสอนภาษาไทย)
E-mail orawan@uru.ac.th
อาจารยวัชรชัย ขอบเหลือง
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปนุ
ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุน)
ศศ.ม. (ญี่ปุนศึกษา)
E-mail watchara@uru.ac.th

อาจารยระดับ 5

อาจารยศิริพร คําขาด
ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุน)
E-mail mohsiriporn@hotmail.com

อาจารยระดับ 6

ผูชวยศาสตราจารยวิราภรณ ปนาทกูล
ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8
กศ.บ.(ประถมศึกษา)
ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
Dip.Ed.(Preschool Media) Hiroshima University
E-mail 308@uru.ac.th
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อาจารยบานเย็น ภัทรเกียรติเจริญ
อาจารยระดับ 6
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร)
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร)
E-mail banyen198@uru.ac.th
ผูชวยศาสตราจารยอรพินธุ พูนนารถ
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร)
E-mail orapin@uru.ac.th

ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8

อาจารยรัชนีวรรณ ขําประดิษ
อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 4
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
ศศ.ม. (สาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร)
E-mail rascha_09@uru.ac.th
อาจารยอาทิตยา พวงบางโพ
อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 4
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร)
อ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
E-mail atidtaya@uru.ac.th
อาจารยวราภรณ มิ่งขวัญ
อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 4
ค.บ.(สาขาภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (สาขาภาษาอังกฤษ)
E-mail Wpanto@hotmail.com , Wpanto@uru.ac.th
อาจารยหนึ่งฤทัย อภิวันท
อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 4
ศศ.บ.(สาขาภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(สาขาภาษาอังกฤษ)
(กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาภาษาอังกฤษ)
E-mail iamneung@uru.ac.th
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อาจารยสําเริง ถึงคุณ
อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 4
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.A.(Linguistics)
(กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร)
E-mail samroeng@uru.ac.th
อาจารยสุรพล สิงหเนตร
อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 4
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)เกียรตินยิ มอันดับ 1
ศศ.ม. (การแปลเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ)
E-mail 375@uru.ac.th
อาจารยศิริกาญจน ศรีวิศาล
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
E-mail 362@uru.ac.th

อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 4

อาจารยพิทยา ยาโม
อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 3
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
(กําลังศึกษาตอระดับปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ)
E-mail pittayanai@uru.ac.th
อาจารยสงกรานต ถุงแกว
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
E-mail krukan@uru.ac.th

อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 4

อาจารยวรางคณา สุติน
อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 4
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
(กําลังศึกษาตอปริญญาเอก สาขาภาษาอังกฤษ)
E-mail warang@uru.ac.th
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อาจารยวัชรี พิณโรจน
อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 4
ผูประสานงานรายวิชา 1500102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสืบคน
ผูประสานงานรายวิชา 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ศศ.บ. (สาขาภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (สาขาภาษาอังกฤษ)
E-mail annoot@uru.ac.th
อาจารยถนอมขวัญ ภูริสัตย
บช.บ. (บัญชี) เกียรตินยิ มอันดับ 1
น.บ. (นิติศาสตร)
M.S.(Accountancy)
E-mail Poorisat@uru.ac.th

อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 4

อาจารยปาริชาต กัณฑาทรัพย
ศศ.บ.(ภาษาไทย)
ศศ.ม.(ภาษาไทย)
E-mail parik_3826@uru.ac.th

อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 4

อาจารยมุทิกาญจน จิวาลักษณ
ศศ.บ.(ภาษาไทย)
ศศ.ม.(ภาษาไทย)
E-mail aj_muthikan@uru.ac.th

อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 4

อาจารยสุริยา คํากุนะ
อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 4
พธ.บ.(การสอนภาษาไทย)
ศศ.ม.(ภาษาไทย)
E-mail suriya@uru.ac.th
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โปรแกรมศิลปกรรมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์ อรรถโกวิท
ประธานโปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
ปม.ช.
กศ.บ.(ศิลปศึกษา)
ศศ.ม. (การวิจยั และพัฒนาทองถิ่น)
E-mail udomsak_a@uru.ac.th
อาจารยวีระพันธ ใจสุบรรณ
ศ.บ.(จิตรกรรม)
ศศ.ม. (การวิจยั และพัฒนาทองถิ่น)
E-mail JAISUBHAN@i-kool.com
อาจารยสิโรตม ทองสม
ปวส.ออกแบบผลิตภัณฑ
ศษ.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ)
E-mail 325@uru.ac.th

อาจารยระดับ 7

อาจารยระดับ 7

อาจารยระดับ 6

ผูชวยศาสตราจารยสมบัติ เวชกามา
ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8
ผูประสานงานหลักสูตรวิชาดนตรี
ค.บ. (ดนตรีศกึ ษา)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
(กําลังศึกษาตอปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
E-mail sombat_w@uru.ac.th
อาจารยอํานาจ บุญอนนท
อาจารยระดับ 5
ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
ศศ.ม.(ดนตรี)
(กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น)
E-mail amnatboon@uru.ac.th
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อาจารยเพ็ญรําไพ สุขวรกิจวนิช
อาจารยระดับ 7
ผูประสานงานรายวิชา 2000102 สุนทรียภาพของชีวิต
ปม.ช.(นาฏศิลปละคอน)
ค.บ.(นาฏศิลป)
E-mail penrampai@uru.ac.th
อาจารยสุปราณี จําลองราษฎร
อาจารยระดับ 7
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปม.ช.(นาฏศิลปละคอน)
กศ.บ.(ภาษาไทย)
ศศ.ม. (การวิจยั และพัฒนาทองถิ่น)
E-mail supranee@uru.ac.th
อาจารยบุญลอย จันทรทอง
ค.บ. (ดนตรีศกึ ษา)
ศศ.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา)
E-mail Loy.Boo@uru.ac.th

อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 4

อาจารยวัชระ แตงเทศ
อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 3
คบ.(ดนตรีศึกษา)
(กําลังศึกษาปริญญาโท สาขาดนตรีไทย)
E-mail watchara_t@uru.ac.th
อาจารยอรัญวดี ทรัพยสิน
ค.บ.(ดนตรีไทย)
E-mail superke@uru.ac.th

อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 3

อาจารยพันธุเอก ใจหลวง
ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
E-mail 367@uru.ac.th

อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 3

49
อาจารยประยงค รื่นณรงค
อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 3
ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
(กําลังศึกษาตอปริญญาโท สาขามานุษยดุริยางควิทยา)
E-mail 370@uru.ac.th
อาจารยกมลชัย ยิ้มอ่ํา
ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
E-mail Kamonchai@uru.ac.th

อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 3

อาจารยจันทิมา ปกครอง
ศศ.บ.(ศิลปกรรม)
ค.ม. (ศิลปศึกษา)

อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 4

อาจารยจาตุรนั ต จริยารัตนกูล
อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 3
ศศ.บ.(ศิลปกรรม)
(กําลังศึกษาตอปริญญาโท สาขาทัศนศิลป)
E-mail jatuja@uru.ac.th
อาจารยอภินันท ปานเพชร
อาจารยประจําตามสัญญาเทียบระดับ 3
ศศ.บ.(การออกแบบนิเทศศิลป)
(กําลังศึกษาตอปริญญาโท สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)
E-mail petch_18@uru.ac.th
 ขาราชการพลเรือน
นายไพจิตต สายจันทร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 5
ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
ศศ.ม.(การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น)
 ผูเชี่ยวชาญภาษาตางประเทศ
Mr.James Swanson Robertson
B.A.(Business Organization)

ผูเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
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Mrs. Sara Cadei
B.A.(Economic and Business)

ผูเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ

Mr. Christopher Matthew Smith
ผูเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
B.A. (Mass Media)
M.Ed. (Teaching of English as a second language)
Mr. Jay Bladley Larson
ผูเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
M.A. (History)
Miss Kaida Kazuko
B.A.(Japanese Literature)
M.A.(Japanese Literature)

ผูเชี่ยวชาญภาษาญี่ปุน

Miss Kato Rie
B.A.(Cutural Studies)

ผูเชี่ยวชาญภาษาญี่ปุน

Miss Han Li
B.A. (Chemistry)

ผูเชี่ยวชาญภาษาจีน

Mr. Wang Yi
B.A. (Mathematic)

ผูเชี่ยวชาญภาษาจีน
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เจาหนาที่ประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
 ลูกจางประจํา
นางสุพรรณ เผือกมงคล
ม.3

เจาหนาที่อดั สําเนา

นายฤทธิศักดิ์ สรอยจิตร
มศ.5

เจาหนาที่ฝายอาคารสถานที่

 พนักงานตามสัญญา
นางพรพรรณ อินทรสัตยพงษ
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

เจาหนาทีเ่ ทคนิคพัสดุ

นางสาหราย ไสยวงศ
ปวช.(พาณิชยการ)

เจาหนาที่ธุรการวิชาการ

นายจันทร เกิดสา
ม.3

เจาหนาที่ฝายอาคารสถานที่

นายนราธิป สุรินทร
ศศ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)

เจาหนาทีเ่ ทคนิคคอมพิวเตอร

นางสาววรรณา คําแสน
ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)

เจาหนาที่ธุรการวิชาการ

นางสาวนันทนีย นุราช
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

นักวิชาการเลขานุการ

นางจําลอง สรอยจิตร
ป.6

เจาหนาที่ฝายอาคารสถานที่

นางสาวดวงทิพย อุปละ
ค.บ.(คณิตศาสตร)

เจาหนาที่ธุรการ
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นางสาวอัญชลี จุมพลศรี
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)

เจาหนาทีเ่ ทคนิคปฏิบัติการภาษา

นางสาวนุชนาฏ นิรันตรกูล
บธ.บ. (การจัดการ)

เจาหนาทีเ่ ทคนิคฝกประสบการณวิชาชีพ

นางสาวจุฬา ทองประไพ
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร)

นักวิชาการรัฐประศาสนศาสตร

นายสยาม ยวงอินแปลง
วท.บ.(คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม)

เจาหนาทีเ่ ทคนิคคอมพิวเตอร

นายอนันต พึง่ อํานวย
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

นักวิชาการการศึกษา(หลักสูตร รป.บ.)

นางนิรมล มั่นคง
บธ.บ. (การบัญชี)

นักวิชาการการศึกษา (หลักสูตร รป.ม.)

นางสาวจารุวรรณ จันตะสุรินทร
นักวิชาการบรรณารักษศาสตร
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร)
นางเขมิกา ดามา
ป. 6

เจาหนาที่ปฏิบตั ิการอาคารดนตรี
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ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยจรูญ
คําทิพย
ผลงานวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. หลักสังคมวิทยา (2536)
2. พื้นฐานวัฒนธรรมไทย (2537)
3. สังคมวิทยาเบื้องตน (2539)
4. ระเบียบวิธีทางสังคมศาสตรเบื้องตน (2540)
5. วิธีวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร (2542)
งานวิจัย
1. Classroom Environment Teaching for Learning ของ IEA (วิจยั รวม) (2528)
2. ความตองการของนักเรียนและผูปกครองในการศึกษาตอระดับอุดมศึกาของภาคเหนือ (วิจัยรวม) (2533)
3. ความตองการกําลังคนของจังหวัดอุตรดิตถ แพร นาน (วิจยั รวม) (2533)
4. สภาพความพรอมทางดานเศรษฐกิจตอการสงเสริมการลงทุนสวนภูมิภาค(วิจัยรวม) (2536)
5. สภาพเศรษฐกิจ สังคม ปญหาและความตองการของผูมีอาชีพลักลอบตัดไม จ.แพร (2538)
6. การติดตามผลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ
ปการศึกษา 2541-2542 (2543)
7. ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยที่มีผลตอการใชบริการของบัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน
ราชภัฏอุตรดิตถ (2546)
8. การประเมินผลธุรกิจรานคาชุมชน จ.อุตรดิตถ (2548)
9. การสํารวจความรอบรูเกีย่ วกับการใชนา้ํ และบําบัดน้ําเสียของประชาชนในเขตเทศบาล
ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ (2549)
10. การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลตําบลทุงยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ (2549)
ผูชวยศาสตราจารยอรพินธุ พูนนารถ
ผลงานวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. ความรูพื้นฐานทางวรรณกรรม ( 2545)
2. วรรณกรรมสําหรับเด็ก (2541)
3. หองสมุดประชาชน (2534)
4. หนังสือและการพิมพ (2534)
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งานวิจัย
1. การประเมินสถานการณองคความรูจังหวัดอุตรดิตถ (ผูแตงรวม)
2. การศึกษาความคิดเห็นของหัวหนางานตอคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2541-2544
3. การติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรปการศึกษา
2546-2547
รองศาสตราจารยกิ่งแกว เพ็ชรราช
ผลงานวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. คติชนวิทยา (2545)
2. วรรณกรรมทองถิ่น (2540)
3. การอานเพือ่ ชีวิต (2535)
4. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (2549)
งานวิจัย
1. “สวัสดิรักษาและสุภาษิต” วรรณกรรมทองถิ่นจาก ต.ทุงยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ (2531)
2. วิเคราะหนทิ านลุมน้ําปาด จ.อุตรดิตถ (2543)
รองศาสตราจารยปญญา สุขแสน
ผลงานวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. การวิเคราะหเลขหมู 2 (2547)
2. หองสมุดมีชีวิต
งานวิจัย
1. การบริหารจัดการสารสนเทศทางวิชาการและทองถิ่นบนเครือขายอินเทอรเนต : กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
อาจารยปยะนุช เส็งชา
ผลงานวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. กวีนพิ นธไทย (2546)
2. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (2549)

55
อาจารยอรวรรณ ศรีฟา
ผลงานวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. การพูดในชุมชน (2549)
2. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ป 2549)
ผูชวยศาสตราจารยคึกฤทธิ์ พันธุวิไล
ผลงานวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. หลักการอานการเขียนคําไทย (2543)
2. การเขียน (2546)
งานวิจัย
1. บทซอจากลุมน้ํานานตอนบน (2548)
อาจารยอุมาพร กุหลาบ
ผลงานวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. งานเทคนิคของหองสมุด (2546)
2. สิ่งพิมพรัฐบาลฯ (2546)
อาจารยบานเย็น ภัทรเกียรติเจริญ
ผลงานวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. สารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา (2548)
2. ขอมูลทองถิ่น (2549)
งานวิจัย
1. การติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ปการศึกษา
2548
อาจารยสยุมพร ตรีพรหม
ผลงานวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. ประชากรศึกษา (2535)
2. ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (2537)
3. การปกครองทองถิ่นไทย (2547)
อาจารยสุทธินี จันทรรัตน
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ผลงานวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. เหตุการณโลกปจจุบัน (2546)
2. พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา (2548)
3. หลักฐานทางประวัติศาสตร (2548)
งานวิจัย
1. การสอนวิชาทองถิ่นอุตรดิตถดวยวิธีสอนแบบเรียนปนเลน ระดับชวงชั้นที่ 2 (2547)
อาจารยพรรณี จุฑานนท
ผลงานวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. ทรัพยากรแหลงทองเที่ยวไทย (2547)
งานวิจัย
1. รูปแบบการทองเที่ยวบานนาทะเล ม.5 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ (2548)
อาจารย ดร.ทิพวัลย ประเสริฐพันธุ
ผลงานวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. English for Specific Purposes (2547)
งานวิจัย
1. Journal Writing (2546)
อาจารยนิภา สนสอาดจิต
งานวิจัย
1. Journal Writing (2546)
อาจารย ดร.ยงยุทธ อินทจักร
ผลงานวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. Business English 1
2. Selected Asian Literary Works (วรรณกรรมเอเซีย)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค
ผลงานวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. Formal Paragraph Writing
2. Paragraph Reading (2549)
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อาจารยสํารวย คลายชม
ผลงานวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. Introduction to English Morphology and Syntax
2. Practical English Phonetics สัทศาสตรเพื่อการใช
อาจารยนิรมล สุวรรณกาศ
ผลงานวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. การทดสอบภาษา (เอกสารเรียบเรียง)
2. Applies Linguistics (อยูระหวางการดําเนินการ พ.ศ. 2549)
อาจารยจิรพรรณ ทองมาก
ผลงานวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. Introduction to Literature (อยูระหวางดําเนินการ พ.ศ. 2549)
2. Transtation 1 (อยูระหวางดําเนินการ พ.ศ. 2549)
อาจารย รท.ญ.จันทรเพ็ญ ยังเหลือ
ผลงานวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. หลักมานุษยวิทยา
2. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน (2546)
อาจารยปาริชาติ คณะธรรม
ผลงานวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. E-book รายวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในงานพัฒนาชุมชน
2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาในงานพัฒนาชุมชน
อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม
ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชากระบวนการพัฒนาชุมชน
งานวิจัย
1. การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มผี ลตอการใหบริการของเทศบาลตําบลหัวดง
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ (2549)
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2. โครงการวิจัยเพื่อจัดทําแผนชีวิตและขอเสนอดานปจจัยการผลิตเพื่อแกไขปญหาความยากจน
(2548)
3. การพัฒนาทุนชุมชนคลองวัดไพร ตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ เพื่อจัดทําแผน
แมบทชุมชน โดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน (2548)
อาจารยจิรวรรณ ทรัพยเจริญ
ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. E-book ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
2. เอกสารทรัพยากรแหลงทองเที่ยวไทย (อยูร ะหวางดําเนินการ พ.ศ. 2549)
งานวิจัย
1. การศึกษาความรูพื้นฐานทางภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สถาบัน
ราชภัฏอุตรดิตถ (2546)
อาจารยมณฑณ ศรีสุข
ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตํารา
1. ศิลปะการตอนรับและการสื่อสารในงานบริการ (อยูระหวางดําเนินการ พ.ศ. 2549)
งานวิจัย
1. การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีสวนรวมของชุมชนในพืน้ ที่สวนนกธรรมชาติปา
ชุมชนเขาเหล็ก อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ
ผูชวยศาสตราจารยสมบัติ เวชกามา
ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน (2547)
2. ทฤษฎีดนตรีแจส (2548)
3. โนตเพลงวง Comboband (2549)
4. โนตเพลงวง Chamber Orchestra (2549)
อาจารยอุดมศักดิ์ อรรถโกวิท
ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. เขียนแบบพื้นฐาน
2. การวาดภาพคนเหมือน
3. เมืองพระฝาง เจาพระฝาง วัดพระฝาง (2549)
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งานวิจัย
1. ศิลปกรรมวัดกลาง (2548)
2. ศิลปกรรมวัดพระฝาง (2548)
อาจารยวีระพันธ ใจสุบรรณ
ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. เอกสารประกอบการสอนวาดเสนพื้นฐานและการเขียนภาพทิวทัศน
งานวิจัย
1. วิจัยรูปแบบประสาทศพภาคเหนือตอนบนและ จ.แพร
2. ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดผักราก
อาจารยจาตุรนั ตร จริยารัตนกูล
ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. เอกสารประกอบการสอนสุนทรียภาพ
งานวิจัย
1. ลวดลายประดับธรรมมาสนวัดพระแทนศิลาอาสน จ.อุตรดิตถ (อยูระหวางดําเนินการ พ.ศ.
2549)
อาจารยเพ็ญรําไพ สุขวรกิจวนิช
ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. สุนทรียภาพของนาฏศิลปไทย (2538)
2. สุนทรียภาพของชีวิต (2543)
3. นาฏศิลปและละครสําหรับเด็ก (2544)
4. ระบําเบ็ดเตล็ด 1 (2546)
อาจารยสุปราณี จําลองราษฎร
ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. นาฏศิลปสําหรับครูประถม (2539)
2. สุนทรียภาพของชีวิต (2542)
3. สุนทรียภาพของชีวิต (2543)
4. การสรางมาตรสวนประเมินคาความสามารถดานนาฏศิลปไทย (2547)
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อาจารยอภินันท ปานเพชร
ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. เอกสารประกอบการสอนถายภาพพื้นฐาน
งานวิจัย
1. ทุนชุมชน ต.ทาปลา อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ (นักวิจัยรวม)
อาจารยบุญลอย จันทรทอง
ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพื้นฐาน (2547)
งานวิจัย
1. การศึกษาผลกระทบการทํางานนอกเวลาเรียนของนักศึกษาสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ
(วิจยั รวม 2547 )
อาจารยวัชระ แตงเทศ
งานวิจัย
1. ความคิดเห็นนักศึกษาที่มตี อกิจกรรมชมรมสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ (2547)
อาจารยหนึ่งฤทัย อภิวันท
งานวิจัย
1. ปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (วิจยั รวม 2547)
อาจารยวราภรณ มิ่งขวัญ
งานวิจัย
1. ปจจัยที่มีตอทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (วิจยั รวม 2547)
อาจารยพิทยา ยาโม
ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. English for Tourism 1 (2549)

61
อาจารยสงกรานต ถุงแกว
งานวิจัย
1. การศึกษาแนวทางในการพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ
(อยูระหวางดําเนินการ พ.ศ.2549)
อาจารยสําเริง ถึงคุณ
ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. Morphology and Syntax 1
อาจารยวัชรี พิณโรจน
ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. E-leaning : English for Tourism
2. English for Tourism
อาจารยสิโรตม ทองสม
ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. ออกแบบผลิตภัณฑ
อาจารยศิริกาญจน ศรีวิศาล
งานวิจัย
1. การประเมินหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ป 2548)
อาจารยไพโรจน เผาดี
ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. ความจริงของชีวิต (2546)
2. ความจริงของชีวิต (เรียบเรียงใหม 2547)
3. E-book ความจริงของชีวิต (2548)
งานวิจัย
1. การศึกษาผลกระทบของการทํางานนอกเวลาเรียนของนักศึกษา สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ
(วิจยั รวม 2547)
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อาจารยประยงค รื่นณรงค
ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เครื่องเปาไทย 1
2. เอกสารประกอบการสอน “ดนตรีพิธีกรรม”
3. บทความเรื่อง “ประเพณีการเสพเฮือนลายโซง”
4. ประวัติศาสตรดนตรีไทยจากบันทึกของลาลูแบร
5. บทความเรื่อง “ปพาทยมอญในประเทศไทย”
อาจารยพันธุเอก ใจหลวง
ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. การบันทึกเสียงดนตรี 1
2. ทฤษฎีดนตรีสากล 1
3. ปฏิบัติกีตาร 1
อาจารยอรัญวดี ทรัพยสิน
ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. เอกสารประกอบการสอนพื้นฐานดนตรีไทย (2548)
2. บทความเรื่อง ถักรอย IQ และ EQ ใหเจาตัวนอยดวยสุนทรียภาพของดนตรี
อาจารยรัชนีวรรณ ขําประดิษ
ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. บริการของหองสมุดและศูนยสารนิเทศ
งานวิจัย
1. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีผลตอการใหบริการของแหลงเรียนรูในสถาบันราช
ภัฏอุตรดิตถ (2546-2547)
2. ประเมินหลักสูตรสาขาวิขาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
อาจารยอาทิตยา พวงบางโพ
งานวิจัย
1. ติดตามผลบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป 2547
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อาจารยมุทิกาญจน จิวาลักษณ
ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. ภาษาไทยเพื่อการสงสาร (ปรับปรุง) (อยูระหวางดําเนินการ 2549-2550)
อาจารยปาริชาต กัณฑาทรัพย
ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ปรับปรุง) (อยูระหวางดําเนินการ 2549-2550)
อาจารยสุริยา คํากุนะ
ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ปรับปรุง) (อยูระหวางดําเนินการ 2549-2550)
อาจารยเอกพงค วรรณจักร
ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. ภูมิศาสตรกายภาพ
2. มลภาวะสิ่งแวดลอม
3. กฎหมายนิติกรรมสัญญา
อาจารยปาริชาติ บุญเรือง
ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/ตํารา ฯลฯ
1. ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับกฎหมาย (2547)
นายไพจิตต สายจันทร
งานวิจัย
1. ปจจัยที่มีผลตอการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
อุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ
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จํานวนนักศึกษาสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. นักศึกษาภาคปกติ
2. นักศึกษาภาคพิเศษ
รวม

จํานวน 1,246 คน
จํานวน 1,250 คน
จํานวน 2,496 คน

จํานวนนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
นักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2550
นักศึกษาเขาปการศึกษา 2550 (ชั้นปที่ 1)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สาขา
ภาษาไทย (น.ศ.จีน)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุน
ภาษาจีน
รัฐประศาสนศาสตร
การพัฒนาชุมชน
นิติศาสตร
ศิลปกรรม

ประเภท
จํานวน
นักศึกษา
ศศ.บ.2 ป
ศศ.บ. 4 ป 22
ศศ.บ. 4 ป 39
ศศ.บ. 4 ป 24
ศศ.บ. 4 ป 18
รป.บ. 4 ป 92
ศศ.บ. 4 ป 53
น.บ. 4 ป
52
ศ.บ. 4
15
315

อาจารยที่ปรึกษา
รองศาสตราจารยกิ่งแกว เพ็ชรราช
อาจารยถนอมขวัญ ภูริสัตย
อาจารยศิริกาญจน ศรีวิศาล
ผูชวยศาสตราจารยวริ าภรณ ปนาทกูล

อาจารยทิพภากานต ทองเชื้อเดช
อาจารยกิตติภณ กิตยานุรักษ
อาจารยเยาวเรศ แตงจวง
อาจารยปาริชาติ บุญเรือง
อาจารยวีระพันธ ใจสุบรรณ
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นักศึกษาเขาปการศึกษา 2549 (ชั้นปที่ 2)
ที่

สาขา

1
2
3
4

ภาษาไทย
ภาษาไทย (น.ศ.จีน)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) น.ศ.จีน

ประเภท
จํานวน
นักศึกษา
ศศ.บ. 4 ป
3
ศศ.บ.2 ป
1
ศศ.บ. 4 ป 18
ศศ.บ. 4 ป 50

6
7
8
9
10

ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุน
ภาษาจีน
สารสนเทศศาสตรและบรรณฯ
รัฐประศาสนศาสตร

ศศ.บ. 4 ป
ศศ.บ. 4 ป
ศศ.บ. 4 ป
ศศ.บ. 4 ป
รป.บ. 4 ป

32
26
2
5
104

ศศ.บ. 4 ป
น.บ. 4 ป
ศ.บ. 4

37
46
18
342

11 การพัฒนาชุมชน
12 นิติศาสตร
13 ศิลปกรรม
รวม

อาจารยที่ปรึกษา
อาจารยอรวรรณ ศรีฟา
อาจารยปยะนุช เส็งชา, อาจารยสุริยา คํากุนะ

อาจารยพิทยา ยาโม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ อินทจักร

อาจารยนิรมล สุวรรณกาศ
อาจารยวัชรชัย ขอบเหลือง
อาจารยทิพภากานต ทองเชือ้ เดช
ผูชวยศาสตราจารยอรพินธุ พูนนารถ
อาจารยกิตติภณกิตยานุรักษ,
ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท
อาจารยปาริชาติ คณะธรรม
อาจารยกชพร ดานศรีบูรณ
ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์ อรรถโกวิท
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นักศึกษาเขาปการศึกษา 2548 (ชั้นปที่ 3)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17

ประเภท
จํานวน
อาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษา
ภาษาไทย
ศศ.บ. 4 ป
8
อาจารยปาริชาต กัณฑาทรัพย
ภาษาไทย (น.ศ.จีน)
ศศ.บ. 2 ป
2
รองศาสตราจารยกิ่งแกว เพ็ชรราช
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
ศศ.บ. 4 ป 26 ผูชวยศาสตาจารย ดร.ยงยุทธ อินทจักร,
อาจารยวัชรี พิณโรจน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) น.ศ.จีน ศศ.บ. 2 ป 58 ผูชวยศาสตาจารย ดร.ยงยุทธ อินทจักร,
อาจารยวัชรี พิณโรจน
ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. 4 ป 34 อาจารยจิรพรรณ ทองมาก
ภาษาอังกฤษ (น.ศ.จีน)
ศศ.บ.2 ป
9
อาจารยนภิ า สนสอาดจิต
ภาษาญี่ปุน
ศศ.บ. 4 ป 23 อาจารยศิริพร คําขาด
บรรณรักษศาสตรฯ
ศศ.บ. 4 ป
3
อาจารยบานเย็น ภัทรเกียรติเจริญ
รัฐประศาสนศาสตร
รป.บ. 4 ป 98 ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน,
อาจารยสุพัตรา ธิมาคํา
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
ศศ.บ.4 ป
27 อาจารยจิรวรรณ ทรัพยเจริญ
การพัฒนาชุมชน
ศศ.บ. 4 ป 39 อาจารยประพันธ แจงเอีย่ ม
ศิลปกรรม(ออกแบบประยุกตศิลป)
ศศ.บ.4 ป
25 อาจารยไสยเพ็ญ เฉิดเจิม
ศิลปกรรม(ออกแบบประยุกตฯ) น.ศ.จีน ศศ.บ. 2 ป
1
อาจารยจาตุรนั ต จริยารัตนกุล
ดนตรี (ดนตรีไทย)
ศศ.บ.4 ป
1
อาจารยวัชระ แตงเทศ
ดนตรี (ดนตรีสากล)
ศศ.บ.4 ป
7
อาจารยกมลชัย ยิ้มอ่ํา
รวม
363
สาขา
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นักศึกษาเขาปการศึกษา 2547 (ชั้นปที่ 4)
ที่

สาขา

1
2
3
4
5

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุน
บรรณรักษศาสตรฯ
รัฐประศาสนศาสตร

6
7
8
9

อุตสาหกรรมทองเที่ยว
ศิลปกรรม(ออกแบบประยุกตศิลป)
ดนตรี (ดนตรีสากล)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)
รวม

ประเภท
จํานวน
นักศึกษา
ศศ.บ. 4 ป 13
ศศ.บ. 4 ป 38
ศศ.บ. 4 ป 30
ศศ.บ. 4 ป
8
รป.บ. 4 ป 70
ศศ.บ.4 ป
ศศ.บ.4 ป
ศศ.บ.4 ป
ศศ.บ.4ป

24
18
10
15
226

อาจารยที่ปรึกษา
อาจารยมุทิกาญจน จิวาลักษณ
อาจารยวราภรณ มิ่งขัวญ
ผูชวยศาสตราจารยวิราภรณ ปนาทกูล
อาจารยอาทิตยา พวงบางโพ
ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน,
ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท
อาจารยมณฑณ ศรีสุข
อาจารยสิโรตม ทองสม
อาจารยพันธุเอก ใจหลวง
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จํานวนนักศึกษาภาคพิเศษ ปการศึกษา 2550
หลักสูตรสาขาวิชาที่เปดสอน
ระดับปริญญาตรี
โครงการ กศ.บป.
1. รัฐประศาสนศาสตร
รป.บ. 4 ป
2. รัฐประศาสนศาสตร (ปว)
รป.บ. 4 ป
3. รัฐประศาสนศาสตร (บอเกลือ) รป.บ. 4 ป
4. นิติศาสตร
น.บ. 4 ป
5. นิติศาสตร (นาน)
น.บ. 4 ป
6. การพัฒนาชุมชน
ศศ.บ. 4 ป
โครงการ รป.บ.
1. การปกครองทองถิ่น
รป.บ. 4 ป
โครงการ กศ.อช.
1. การพัฒนาชุมชน
ศศ.บ. 4 ป
โครงการ พบส.
1. การพัฒนาชุมชน
ศศ.บ. 4 ป
โครงการพระภิกษุสามเณร
1. การพัฒนาชุมชน
ศศ.บ. 4 ป
ระดับปริญญาโท
1. การบริหารพัฒนาประชาคมฯ
รป.ม.
2. การบริหารพัฒนาประชาคมฯ(นาน) รป.ม.
3. ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม.
รวม

ป1

จํานวนนักศึกษา
ป2
ป3

ป4

77
43
95
-

94
49
41
-

122
56
33
18

56
34
-

349
43
49
226
33
18

198

-

-

-

198

-

-

16

-

16

-

-

142

-

142

-

-

13

-

13

413

79
20
283

400

14
43
7
154

93
63
7
1250

รวม
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การผลิตบัณฑิต
สาขาวิชา
1. การพัฒนาชุมชน
2. รัฐประศาสนศาสตร
3. ภาษาไทย
4. ภาษาอังกฤษ
5. ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)
6. ภาษาญี่ปุน
7. บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
8. ศิลปกรรม(ออกแบบประยุกตศิลป)
9. อุตสาหกรรมทองเที่ยว
10. ดนตรี(ดนตรีสากล)
รวม

ประเภทนักศึกษา
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
165
56
3
17
71
25
28
8
8
12
1
226
168

รวม
165
59
17
71
25
28
8
8
12
1
394
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อาคารเรียน หองเรียน และหองปฏิบตั ิการ
อาคาร 7
ชั้น 1 หอง 711
712
713
714
715

หองพักอาจารย
หองพักอาจารย
หองพักอาจารย
หองพักอาจารย
หองพักอาจารย

ชั้น 2 หอง 720
721
722
723
724
725
726

หองเรียนรวม
หองปฏิบัติการสังคมศึกษา
หองพักอาจารย
หองเรียน
หองเรียน
หองเรียนกลุมเล็ก
หองพักอาจารย

ชั้น 3 หอง 731
732
733
734
735
736
737

หองปฏิบัติการภาษา
หองพักอาจารย
หองเรียน
หองเรียน
หองเรียน
หองพักอาจารย
หองปฏิบัติการภาษา

ชั้น 1 หอง 1111
1112
1113
1114
1115

หองพักอาจารย
หองสมุดคณะมนุษยศาสตรฯ
หองสํานักงานคณบดีคณะ
หองสํานักงานคณบดีคณะ
หองประชุม

อาคาร 11
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ชั้น 2 หอง 1121
1122
1123
1124
ชั้น 3

1131-1132
1133
1134

หองพักอาจารย
หองเรียน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองเรียนรวมกลุมใหญ
หองเรียน
หองพักอาจารย

ชั้น 4 หอง 1141
1142
1143
1144
1145
1146

หองเรียน
หองเรียน
หองเรียน
หองเรียน
หองเรียน
หองเรียน

อาคาร 2

หอศิลปเฉลิมพระเกียรติ
หองแสดงผลงานทางศิลปกรรม
หองเรียนบรรยาย
หองพักอาจารย

ชั้น 1
ชั้น 2

อาคารศิลปะชัว่ คราว
ชั้น 1

หองเรียนบรรยาย
หองเขียนแบบ
หองปน

อาคารสุนทรียภิรมย (อาคารดนตรี-นาฏศิลป)
ชั้น 1
หองปฏิบัติการดนตรีสากล
หองปฏิบัติการเปยโน
หองปฏิบัติการรวมวงดนตรีสากล
หองพักอาจารย
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อาคารสุนทรียภิรมย (อาคารดนตรี-นาฏศิลป)
ชั้น 2
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการดนตรีไทย
หองปฏิบัติการดนตรีไทย(ปพ าทย)
หองปฏิบัติการดนตรีไทย(เครื่องสาย)
หองปฏิบัติการดนตรีสากล(เครื่องสาย)
หองประชุม
หองพักอาจารย
ชั้น 3
หองพักอาจารย
หองปฏิบัติดนตรีไทย
หองปฏิบัติการดนตรีสากล

