๑. โปรแกรมวิชาที่เปดสอน ปการศึกษา ๒๕๕๑

ระดับ / โปรแกรมวิชา
๑. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๒. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
๓. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน
๔. หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
๕. หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
๖. หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
๗. หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
๘. หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี
๙. หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรฯ
๑๐. หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

ภาคเรียนที่เปดสอน
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ











๒. บัญชีรายชื่ออาจารยขาราชการ / อาจารยประจําตามสัญญา / ขาราชการพลเรือน / พนักงานตามสัญญา /

ลูกจางประจําในสังกัด ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑
บัญชีรายชื่ออาจารยขาราชการ
ชื่อ-สกุล
๑.นางกิ่งแกว เพ็ชรราช

ตําแหนง
รองศาสตราจารย ระดับ ๙

วุฒิ

๒.นายคึกฤทธิ์ พันธุวิไล

ผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘ -กศ.บ.(ภาษาไทย)

-กศ.บ.(ภาษาไทย)
-กศ.ม.(ภาษาไทย)

สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาไทย

-กศ.ม.(ภาษาไทย
และวรรณคดีไทย)

๓.นางวิราภรณ ปนาทกุล

ผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘ -กศ.บ.

ภาษาญี่ปุน

(ประถมศึกษา)
-ศษ.ม.(เทคโนโลยี
การศึกษา)
-Dip.Ed.(Preschool
Media) Hiroshima
University

๔.นางอรพินธุ พูนนารถ

ผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘ -อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สารสนเทศศาสตรฯ

-อ.ม.
(บรรณารักษศาสตร)

๕.นายจรูญ คําทิพย

ผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘ -กศ.บ.(สังคมศึกษา)

พัฒนาชุมชน

-M.Ed.(Teacher
Education)

๖.นายเชาว เพ็ชรราช

ผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘ -กศ.บ.(สังคมศึกษา)
-วท.ม.(วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม)

กลุมวิชาสังคม

ชื่อ-สกุล
๗.นางสมพิศ สุขแสน

ตําแหนง
วุฒิ
ผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘ -กศ.บ.(สังคมศึกษา)

สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร

๘.นายสัมพันธ รอดพึ่งครุฑ

ผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘ -กศ.บ.(ภูมิศาสตร)

กลุมวิชาสังคม

เกียรตินิยมอันดับ 2
-รป.บ.(รัฐประศาสน
ศาสตร)
-พบ.ม.(รัฐ
ประศาสนศาสตร)
เกียรตินิยมดีมาก

-วท.ม.(ภูมิศาสตร)
-ศศ.ด. (สาขาพัฒนา
สังคม)

๙.นายวีรชัย เศรษฐพรรค

ผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘ -กศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

(ภาษาอังกฤษ)
-M.Ed. (Teacher
Education)
-Ph.D. (Reading)

๑๐.นายยงยุทธ อินทจักร

ผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘ -กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ภาษาอังกฤษ

-น.บ.(นิติศาสตร)
-กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
-Dip.in TEFL
-Dip.in Ed.Ad.
-Doctor of
Education (TESOL
Policy)

๑๑.นายอุดมศักดิ์ อรรถโกวิท

ผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘ -ปม.ช.
-กศ.บ.(ศิลปศึกษา)
-ศศ.ม. (การวิจัยและ
พัฒนาทองถิ่น)

ศิลปกรรม

ชื่อ-สกุล
๑๒.นายสมบัติ เวชกามา

ตําแหนง
วุฒิ
ผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘ -ค.บ. (ดนตรีศึกษา)

๑๓.นายชัชภูมิ สีชมภู

อาจารยระดับ ๘

-กศ.บ.(สังคมศึกษา)
-ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา
-กศ.ด.(การบริหาร
การศึกษา)

กลุมวิชาสังคม

๑๔.นางอรวรรณ ศรีฟา

อาจารยระดับ ๗

-กศ.บ.(ภาษาไทย)
-ค.ม.(การสอน
ภาษาไทย)

ภาษาไทย

๑๕.นางปยะนุช เส็งชา

อาจารยระดับ ๗

-กศ.บ.(ภาษาไทย)
-ศศ.ม.(การสอน
ภาษาไทย)

ภาษาไทย

๑๖.นางสาวสํารวย คลายชม

อาจารยระดับ ๗

-กศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)
-M.A.(Linguistics)
-Dip.in.TEFL

ภาษาอังกฤษ

๑๗.นางสาวนิรมล สุวรรณกาศ อาจารยระดับ ๗

-คบ.(ภาษาฝรั่งเศส)
-ศศ.ม.(การสอน
ภาษาอังกฤษ)
-Dip.in TESOL
ปร.ด.(ภาษาศาสตร)

ภาษาอังกฤษ

-กศ.ม.(การบริหาร
การศึกษา)
-(กําลังศึกษาตอ
ปริญญาเอก สาขา
รัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต)

สาขาวิชา
ดนตรี

ชื่อ-สกุล
๑๘.นายวิโรจน ยิ้มเจริญ

ตําแหนง
อาจารยระดับ ๗

๑๙.นางพรรณี จุฑานนท

อาจารยระดับ ๗

-กศ.บ.(ภูมิศาสตร)
-ศศ.ม.(สาขาวิจัย
และพัฒนาทองถิ่น)

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

๒๐.นายวีระพันธ ใจสุบรรณ

อาจารยระดับ ๗

-ศ.บ.(จิตรกรรม)
-ศศ.ม. (การวิจัยและ
พัฒนาทองถิ่น)

ศิลปกรรม

๒๑.นายกิตติภณ กิตยานุรักษ

อาจารยระดับ ๗

-กศ.บ. (ฟสิกส)
-พบ.ม. (รัฐ
ประศาสนศาสตร)

รัฐศาสนศาสตร

-ปม.ช.(นาฏศิลป
ละคอน)
-กศ.บ.(ภาษาไทย)
-ศศ.ม. (การวิจัยและ
พัฒนาทองถิ่น)
-ปม.ช.(นาฏศิลป
ละคอน)
-ค.บ.(นาฏศิลป)
-กศ.บ.(สังคมศึกษา)
-ศศ.ม.(ปรัชญา)

กลุมวิชานาฏศิลป

-กศ.บ.
(ประวัติศาสตร)
-สค.ม.(การพัฒนา
สังคม)

พัฒนาชุมชน

๒๒.นางสุปราณี จําลองราษฎร อาจารยระดับ ๗

๒๓.นางเพ็ญรําไพ สุขวรกิจวนิช

อาจารยระดับ ๗

๒๔.นายสุมน ปนาทกุล

อาจารยระดับ ๗

๒๕ร.ท.ญ.จันทรเพ็ญ ยังเหลือ

อาจารยระดับ ๗

วุฒิ
-พ.ม.,กศ.บ.
(วิทยาศาสตรทั่วไป)
-น.บ.(นิติศาสตร)

สาขาวิชา
นิติศาสตร

กลุมวิชานาฏศิลป
กลุมวิชาสังคม

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
๒๖.นางสาวสยุมพร ตรีพรหม อาจารยระดับ ๗

วุฒิ
-ศศ.บ(ศึกษาศาสตร)
-พบ.ม.(รัฐ
ประศาสนศาสตร)

สาขาวิชา
กลุมวิชาสังคม

๒๗.นายเอกพงศ วรรณจักร

อาจารยระดับ ๗

-วท.บ.(ภูมิศาสตร)
-น.บ. (นิติศาสตร)
-วท.ม.(ภูมิศาสตร)

นิติศาสตร

๒๘.นางสาวอนุตรา เฉิดเจิม

อาจารยระดับ ๗

-ค.บ.(อุตสาหกรรม
ศิลป)
-วท.บ.เทคโนโลยี
เซรามิกส
-ป.วิชาชีพครู
-ค.ม.(เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ศิลปกรรม

๒๙.นางเยาวเรศ แตงจวง

อาจารยระดับ ๗

-กศ.บ.(สังคมศึกษา)
-ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา
(เนนสังคมศาสตร)

กลุมวิชาสังคม

๓๐.นายสิโรตม ทองสม

อาจารยระดับ ๗

ศิลปกรรม

๓๑.นางบานเย็น ภัทรเกียรติเจริญ

อาจารยระดับ ๖

-ปวส.ออกแบบ
ผลิตภัณฑ
-ศษ.บ.(ออกแบบ
ผลิตภัณฑ)
-บธ.บ.(ระบบ
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร)
-ศศ.ม.
(บรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศ
ศาสตร)

สารสนเทศศาสตรฯ

ชื่อ-สกุล
๓๒.นางศิริพร คําขาด

ตําแหนง
อาจารยระดับ ๖

๓๓.นายวัชรชัย ขอบเหลือง

อาจารยระดับ ๖

-ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุน)
-ศศ.ม. (ญี่ปุนศึกษา)

ภาษาญี่ปุน

๓๔.นายอํานาจ บุญอนนท

อาจารยระดับ ๕

-ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
-ศศ.ม.(ดนตรี)
-(กําลังศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก
สาขาการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น)

ดนตรี

๓๕.นายโศรตรีย จุทานนท ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8

-กศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)
-พบ.ม.
(รัฐประศาสน
ศาสตร) เกียรตินิยมดี

รัฐประศาสนศาสตร

๓๖.นายวุฒิ

-กศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)
-M.Ed. (Secondary
Education)
-Ed.S.(English)
-Ed.D.(Apply
Linguistics)

ภาษาอังกฤษ

บัวเหม

ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8

วุฒิ
-ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุน)
-กําลังศึกษาตอใน
ระดับปริญญาโท
(หลักสูตร Japanese
Literature ประเทศ
ญี่ปุน)

สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุน

อาจารยประจําตามสัญญา
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
๑.นางสาวจิรวรรณ ทรัพยเจริญ อาจารยเทียบระดับ ๔

๒.นางสาวดวงพร บี่หัตถกิจกูล อาจารยเทียบระดับ ๔
๓.นายประพันธ แจงเอี่ยม

อาจารยเทียบระดับ ๔

วุฒิ

สาขาวิชา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

-ศศ.บ.(ภูมิศาสตร)
-วท.ม.(ภูมิศาสตร)
-(กําลังศึกษาตอ
ปริญญาโท สาขา
การจัดการทองเที่ยว)
-ศศ.บ.
กลุมวิชาสังคม
ประวัติศาสตร
-ศศ.ม.ประวัติศาสตร
-วท.บ.(คณิตศาสตร) พัฒนาชุมชน
-รป.บ.(รัฐประศาสน
ศาสตร)
-พช.ม.(การพัฒนา
ชุมชน)

๔.นางสาวสุดารัตน รอดบุญสง อาจารยเทียบระดับ ๔

ศศ.ม.(พัฒนาชุมชน) พัฒนาชุมชน

๕.นางสาววรรณี ทองระยา

อาจารยเทียบระดับ ๔

-ศศ.บ.(การพัฒนา
ชุมชน)
-ศศ.ม.(พัฒนาชุม
ชุน)

๖.นางสาวนิศากร สนามเขต

อาจารยเทียบระดับ ๔

๗.นายมณฑณ ศรีสุข

อาจารยเทียบระดับ ๔

-ศศ.บ.(พัฒนาสังคม) พัฒนาชุมชน
-ศศ.ม.(การวิเคราะห
และการวางแปนทาง
สังคม)
-ศศ.บ.(พัฒนาการ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ทองเที่ยว)
-บธ.ม.(การจัดการ
ทองเที่ยว)

พัฒนาชุมชน

ชื่อ-สกุล
๘.นายภาณุรังษี เดือนโฮง

ตําแหนง
อาจารยเทียบระดับ ๔

๙.นายอภินันท ปานเพชร

อาจารยเทียบระดับ ๓

วุฒิ

สาขาวิชา
-วท.ม.(การวางแผน อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และการจัดการการ
ทองเที่ยวเพื่อ
อนุรักษสิ่งแวดลอม)
-ศศ.บ.(การ
ศิลปกรรม
ออกแบบนิเทศศิลป)
-(กําลังศึกษาตอ
ปริญญาโท สาขา
สื่อศิลปะและการ
ออกแบบสื่อ)

๑๐.นายจาตุรันต จริยารัตนกุล อาจารยเทียบระดับ ๓

-ศศ.บ.(ศิลปกรรม)
-(กําลังศึกษาตอ
ปริญญาโท สาขา
ทัศนศิลป)

ศิลปกรรม

๑๑.นางสาวจันทิมา ปกครอง

อาจารยเทียบระดับ ๔

ศิลปกรรม

๑๒.นายวรวุฒิ ทาแกว

อาจารยเทียบระดับ ๓

-ศศ.บ.(ศิลปกรรม)
-ค.ม. (ศิลปศึกษา)
-ศศ.บ.(นิเทศศิลป)

๑๓.นางอรัญวดี แสงทอง

อาจารยเทียบระดับ ๓

-ค.บ.(ดนตรีไทย)
-กําลังศึกษาตอ
ปริญญาโท)

ดนตรี

๑๔.นายพันธุเ อก ใจหลวง

อาจารยเทียบระดับ ๓

-ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
-กําลังศึกษาตอ
ปริญญาโท)

ดนตรี

๑๕.นายวัชระ แตงเทศ

อาจารยเทียบระดับ ๓

-คบ.(ดนตรีศึกษา)
ดนตรี
-(กําลังศึกษาปริญญา
โท สาขาดนตรีไทย)

ศิลปกรรม

ชื่อ-สกุล
๑๖.นายบุญลอย จันทรทอง

ตําแหนง
อาจารยเทียบระดับ ๔

๑๗.นายประยงค รื่นณรงค

อาจารยเทียบระดับ ๓

วุฒิ

สาขาวิชา

-ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
-ศศ.ม.(มานุษยดุริ
ยางควิทยา)

ดนตรี

-ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
-(กําลังศึกษาตอ
ปริญญาโท สาขา
มานุษยดุริยางค
วิทยา)
-ศศ.บ.(ดนตรีแขนง
วิชาดนตรีสากล)

ดนตรี

๑๙.นางสาวลัดดาวัลย จันทรตรี อาจารยเทียบระดับ ๓

-ศศ.บ.(ดนตรีแขนง
วิชาดนตรีสากล)

ดนตรี

๒๐.นางสาวสุพัตรา ธิมาคํา

-สส.บ.(สังคมสง
เคราะหศาสตร)
-รป.ม.(รัฐ
ประศาสนศาสตร)

รัฐประศาสนศาสตร

๒๑.นางสาวขวัญนภิส รัชตะวรรณ อาจารยเทียบระดับ ๔

-ศศ.บ.(ปรัชญา)
-รป.ม.(บริหาร
ทรัพยากรมนุษย)

รัฐประศาสนศาสตร

๒๒.นางสาวรัชนีวรรณ ขําประดิษ อาจารยเทียบระดับ ๔

-ศศ.บ.
(บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศ
ศาสตร)
-ศศ.ม. (สาขา
บรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศ
ศาสตร)

สารสนเทศศาสตรฯ

๑๘.นายหาญณรงค นาบัณฑิต อาจารยเทียบระดับ ๓

อาจารยเทียบระดับ ๔

ดนตรี

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
๒๓.นางสาวกณิกนันต สิงหสานิตย อาจารยเทียบระดับ ๔
๒๔.นายวุฒิพงศ นอยหัวหาด

วุฒิ
-วท.ม.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตรฯ

อาจารยเทียบระดับ ๔

-วท.ม.(เทคโนโลยี
การจัดการระบบ
สารสนเทศ(การ
จัดการสารสนเทศ
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากร)

สารสนเทศศาสตรฯ

๒๕.นางสาวสุภัคกาญจน จิวาลักษณ อาจารยเทียบระดับ ๔

-ศศ.บ.(ภาษาไทย)
-ศศ.ม.(ภาษาไทย)

ภาษาไทย

๒๖.นางสาวปาริชาต กัณฑาทรัพย

อาจารยเทียบระดับ ๔

-ศศ.บ.(ภาษาไทย)
-ศศ.ม.(ภาษาไทย)

ภาษาไทย

๒๗.นายสุริยา คํากุนะ

อาจารยเทียบระดับ ๔

-พธ.บ.(การสอน
ภาษาไทย)
-ศศ.ม.(ภาษาไทย)

ภาษาไทย

๒๘.นางสาวเรณู รอดทัพ

อาจารยเทียบระดับ ๔

-ศศ.ม.(ภาษาไทย)

ภาษาไทย

๒๙.นางสาวกชพร ดานศรีบูรณ อาจารยเทียบระดับ ๔

-น.บ. (นิติศาสตร)
นิติศาสตร
-น.บ.ท. (เนติบัณฑิต
ไทย)
-น.ม. (นิติศาสตร)

๓๐.นางปาริชาติ บุญเรือง

อาจารยเทียบระดับ ๓

น.บ. (นิติศาสตร)

นิติศาสตร

๓๑.นายวิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล

อาจารยเทียบระดับ ๔

-น.บ. (นิติศาสตร)
-น.ม. (นิติศาสตร)

นิติศาสตร

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
๓๒.นางสาวศิริกาญจน ศรีวิศาล อาจารยเทียบระดับ ๔

สาขาวิชา
-ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ

๓๓.นางวราภรณ มิง่ ขวัญ

อาจารยเทียบระดับ ๔

-ค.บ.(สาขา
ภาษาอังกฤษ)
-ศศ.ม. (สาขา
ภาษาอังกฤษ)

ภาษาอังกฤษ

๓๔.นายสําเริง ถึงคุณ

อาจารยเทียบระดับ ๔

-พธ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)
-M.A.(Linguistics)
-(กําลังศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก
สาขาภาษาศาสตร)

ภาษาอังกฤษ

๓๕.นายสุรพล สิงหเนตร

อาจารยเทียบระดับ ๔

-ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ
เกียรตินิยมอันดับ 1
-ศศ.ม. (การแปลเพื่อ
การสื่อสารและ
ธุรกิจ)

๓๖.นางสาวหนึ่งฤทัย อภิวันท อาจารยเทียบระดับ ๔

-ศศ.บ.(สาขา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ)
-ศศ.ม.(สาขา
ภาษาอังกฤษ)
(กําลังศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก สาขา
ภาษาอังกฤษ)
-ศศ.ม.
ภาษาอังกฤษ
(ภาษาอังกฤษ)

๓๗.นายบูรณพงษ โกเสนารักษ อาจารยเทียบระดับ ๔

วุฒิ

-ศศ.ม.
(ภาษาอังกฤษ)

ชื่อ-สกุล
๓๘.นายอนันต จันทิหลา

ตําแหนง
อาจารยเทียบระดับ ๔

วุฒิ

๓๙.นายชาริสส เสนาปา

อาจารยเทียบระดับ ๔

-น.บ.(นิติศาสตร)
-ศศ.ม.
(ภาษาอังกฤษ)

๔๐.น.ส.วรางคณา สุติน

อาจารยเทียบระดับ ๔

-ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ)
-ศศ.ม.
(ภาษาอังกฤษ)
-(กําลังศึกษาตอ
ปริญญาเอก สาขา
ภาษาอังกฤษ)

-ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)
-M.A.(Master of
Arts)

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ขาราชการพลเรือน
ชื่อ-สกุล
๑.นายไพจิตต สายจันทร

ตําแหนง

วุฒิ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖

-ศศ.บ.
(บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศ
ศาสตร)
-ศศ.ม.(การวิจัยและ
พัฒนาทองถิ่น)

สาขาวิชา
-

ลูกจางประจําในสังกัด
ชื่อ-สกุล
๑.นางสุพรรณ เผือกมงคล
๒.นายฤทธิศักดิ์ สรอยจิตร

ตําแหนง
เจาหนาที่บริการอัดสําเนา
ชางไม

วุฒิ
ม.3
มศ.5

สาขาวิชา
-

วุฒิ
บธ.บ. (การ
บริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ศศ.บ.
(บรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศ
ศาสตร)
-รป.บ.(รัฐ
ประศาสนศาสตร)
-กําลังศึกษาตอ
ปริญญาโทสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร
ศศ.บ.(การจัดการ
ทั่วไป)

สาขาวิชา
-

บธ.บ. (การบัญชี)

-

พนักงานตามสัญญา
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
๑. นางสาวชลธิชา แกลวกลา นักวิชาการเลขานุการ
เทียบระดับ ๓
๒. นางสาวจารุวรรณ จันตะสุรินทร

นักวิชาการ
บรรณารักษศาสตร
เทียบระดับ ๓

๓. นางสาวจุฬา ทองประไพ นักวิชาการรัฐประศาสน
ศาสตร เทียบระดับ ๓

๔. นายอนันต พึ่งอํานวย

นักวิชาการการศึกษา
(หลักสูตร รป.บ.)เทียบ
ระดับ ๓

๕. นางนิรมล มั่นคง

นักวิชาการการศึกษา
(หลักสูตร รป.ม.)เทียบ
ระดับ ๓

-

-

-

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
๖. นางพรพรรณ อินทรสัตยพงษ เจาหนาที่เทคนิคพัสดุ
เทียบระดับ ๒

วุฒิ
ศศ.บ.(การจัดการ
ทั่วไป)

สาขาวิชา
-

๗. นายนราธิป สุรินทร

เจาหนาที่เทคนิค
ศศ.บ.(คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร เทียบระดับ ๒
ธุรกิจ)

-

๘. นางสาวอัญชลี จุมพลศรี

เจาหนาที่เทคนิคปฏิบัติการ
ภาษา เทียบระดับ ๒

วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร)

-

บธ.บ. (การจัดการ)

-

๙. นางสาวนุชนาฏ นิรันตรกูล เจาหนาที่เทคนิคฝก

๑๐. นายสยาม ยวงอินแปลง

๑๑. นางสาหราย ไสยวงศ

ประสบการณวิชาชีพ
เทียบระดับ ๒
เจาหนาที่เทคนิค
วท.บ.(คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร เทียบระดับ ๒
อุตสาหกรรม)

-

เจาหนาที่ธุรการวิชาการ
เทียบระดับ ๑

ปวช.(พาณิชยการ)

-

๑๒. นางสาววรรณา คําแสน เจาหนาที่ธุรการวิชาการ
เทียบระดับ ๑

ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)

-

ชื่อ-สกุล
๑๓. นางนิติรัตน ใจยาทา

ตําแหนง
เจาหนาที่ธุรการ
เทียบระดับ ๑

วุฒิ
บธ.บ.(การตลาด)

สาขาวิชา
-

๑๔. นายจันทร เกิดสา

เจาหนาที่ฝายอาคารสถานที่

ม.๓

-

๑๕. นางจําลอง สรอยจิตร

เจาหนาที่ฝายอาคารสถานที่

ป.๖

-

๑๖. นางเขมิกา ดามา

เจาหนาที่ปฏิบัติการอาคาร
ดนตรี
เจาหนาที่ปฏิบัติการอาคาร
ศิลปกรรม

ป. ๖

-

ม.๓

-

๑๗. นางวันเพ็ญ หนอแกว

๓. รายชื่ออาจารยขาราชการและลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

ชื่อ-สกุล
๑.นายวิโรจน ยิ้มเจริญ

สังกัด
คณะมนุษยศาสตรฯ

ประเภท
ขาราชการ


ลูกจางประจํา

๔. จํานวนโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑

โครงการวิจัย

นักวิจัย

๑. การพัฒนาศักยภาพโฮมสเตยเพื่อ
อ.สงกรานต ถุงแกว
สงเสริมการทองเที่ยวทางธรรมชาติ บาน
ตนเกลือ ต.แมพูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ
๒. ปญหาและแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
๓. ความคาดหวังและความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

งบประมาณที่ไดรับ (บาท)
แหลงทุน
งปม.
เงินนอกฯ
๕๕,๐๐๐
ทุนอุดหนุนวิจัย
ภายใน ป
๒๕๕๐

ผศ.สมพิศ สุขแสน
และคณะ

๑๖,๙๕๐

ทุนอุดหนุนวิจัย
ภายใน ป
๒๕๕๐

อ.จิรพรรณ ทองมาก

๔๖,๕๙๐

ทุนอุดหนุนวิจัย
ภายใน ป
๒๕๕๐

๔. การพัฒนาแบบเรียนภาษาอังกฤษที่ใช อ.นิรมล สุวรรณกาศ
ประกอบการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร (๑๕๐๐๑๐๗และ๑๕๐๐๑๐๓)

๒๒,๐๕๐

ทุนอุดหนุนวิจัย
ภายใน ป
๒๕๕๐

๕. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการ อ.สงกรานต ถุงแกว
สอนกระบวนการแบบมีสวนรวม รายวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๒ สําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

๑๘,๕๑๐

ทุนอุดหนุนวิจัย
ภายใน ป
๒๕๕๐

๖. สภาพและปญหาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจรหัส
วิชา ๑๕๐๐๑๐๙A ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

๑๔,๒๐๐

ทุนอุดหนุนวิจัย
ภายใน ป
๒๕๕๐

อ.สําเริง ถึงคุณ

โครงการวิจัย

นักวิจัย

๗. ระบบการจัดการเพื่ออนุรักษ
พลังงานสิ่งแวดลอมและจัดหาพลังงาน
ที่เหมาะสมสําหรับชุมชนในชนบท

๑. ผศ.จรูญ คําทิพย
๒. อ.ประพันธ แจงเอี่ยม
๓. อ.ธิดา เหมือนเดชา
๔. อ.เยาวเรศ แตงจวง
๕. อ.สุดารัตน รอดบุญสง
๖. อ.นิศากร สนามเขต
๗. อ.วรรณี ทองระยา

๘. การพัฒนาศักยภาพโฮมสเตยเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวทางธรรมชาติ
บานตนเกลือ ต.แมพูล อ.ลับแล จ.
อุตรดิตถ

อ.สงกรานต ถุงแกว

งบประมาณที่ไดรับ
(บาท)
งปม.
เงินนอกฯ
๓๘๓,๒๐๐ ๓๘๓,๒๐๐

๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐

แหลงทุน
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ
(สสส.)

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการ
วิจัยรวมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

