ส่วนที่ 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปรัชญา
สร้างคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม ตามมาตรฐานสากล ตอบสนองท้องถิ่นและสากล
วิสัยทัศน์
ผลิตบัณฑิตสู่มาตรฐานสากล สร้างองค์ความรู้ บริการวิชาการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม บริหารด้วย
ธรรมาภิบาล
พันธกิจ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่สากล พัฒนาองค์ความรู้ เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
เอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม และพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นบัณฑิต มรท.
ม (มืออาชีพ) หมายความว่า มีความรู้และนาความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
ร (รับผิดชอบ) หมายความว่า มีความรับผิดชอบ
ท (ทันสมัย) หมายความว่า มีความรู้ที่ทันสมัย ใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยปฏิบัติงาน
สีประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คือ สีชมพู
ยุทธศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กาหนดยุทธศาสตร์เพื่อดาเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล
เป้าประสงค์ 1. บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและได้มาตรฐานระดับสากล
2. บัณฑิตเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม
3. หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการในระดับท้องถิ่นและมีมาตรฐานระดับชาติ
4. อาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนา และสถานประกอบการ
ในชุมชน ภูมิภาคท้องถิ่น อาเซียน/สากล
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ภูมิภาคอาเซียน/สากล
เป้าประสงค์ 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่มี
มาตรฐาน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสานึกความเป็นครู และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3. สร้ า งเครื อ ข่ ายความร่ว มมื อ กับ ผู้ ใช้ ค รู และภาคีเ ครื อ ข่า ยที่เ กี่ ยวข้อ งกับ การจั ด
การศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการในการพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยงานสร้างสรรค์สู่ชุมชน ภูมิภาคอาเซียน/สากล
เป้าประสงค์ 1. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีความสามารถในการวิจัยในด้านการสร้างองค์
ความรู้ใหม่และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
2. มีการสร้ างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ ส ามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒ นา
เศรษฐกิจสังคม เชิงพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทางหรือกลุ่ม (cluster) วิจัย
4. สร้างระบบและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานงานวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถด้านบริการวิชาการสู่ชุมชน/ท้องถิ่น/ภูมิภาคอาเซียน/สากล
เป้าประสงค์ 1. มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาในชุมชน/ท้องถิ่น/ภูมิภาคอาเซียน/สากล ให้เกิดความยั่งยืน
2. มีการบูรณาการการบริการวิชาการให้เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาให้มีความเข้มแข็ง
3. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน/
ท้องถิ่น/ภูมิภาคอาเซียน/สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมภิ าคอาเซียน/สากล
เป้าประสงค์ 1. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีจิตสานึก ความภาคภูมิใจในชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ เอกลักษณ์ไทย ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นและอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่เอกลักษณ์ไทย
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. มีการพัฒนาหรือจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ/ภูมิภาคอาเซียน/สากล
4. การสร้างผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม
5. มีการบูรณาการสร้างจิตสานึก การพัฒนาหรือจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศ และการ
สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมเข้ากับกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่
สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสุขภาวะของบุคลากรควบคู่กับผลสัมฤทธิ์
ในการดาเนินงาน
เป้าประสงค์ 1. มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล และ
สร้างความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากร
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2. มีการบริหารที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ และมีการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. มีระบบกลไก การแสวงหารายได้จากทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู
พุทธศักราช 2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2527 ให้วิทยาลัยครูเปิดสอนสาขาวิชาชีพอื่นนอกจาก
วิ ช าชี พ ครู เนื่ อ งจากวิ ท ยาลั ย ครู ไ ม่ ไ ด้ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต เฉพาะสาขาการศึ ก ษา กระทรวง ศึ ก ษาธิ ก ารเห็ น สมควร
ขอพระราชทานนามใหม่แก่วิทยาลัยครูทั่วราชอาณาจักรและในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานนามใหม่แก่วิทยาลัยครูว่า สถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 รัฐสภาได้ผ่านความเห็นชอบ
พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ สาระสาคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้คือ สถาบันราชภัฏสามารถเปิดสอนในระดับที่สูงกว่าปริญญา
ตรีได้ ในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเทพสตรีได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีสถานะเป็น
นิติบุคคล (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 3ก 14 มิถุนายน 2547)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2527 ถึงปัจจุบัน ดังนี้
1. อาจารย์ประทักษ์ เจียระบรรยง
2518 – 2523
2. อาจารย์ปัญญา
อนันตธนาชัย
2524 – 2527
3. อาจารย์พีระพงษ์ ศรีเหนี่ยง
11 ธันวาคม 2527 – 11 ธันวาคม 2531
4. อาจารย์จารึก
บุญไชย
12 ธันวาคม 2531 – 22 กรกฎาคม 2535
5. ผศ.พิทักษ์
ทวีสุข
23 กรกฎาคม 2535 – 11 มิถุนายน 2538
6. ผศ.ประสาร
พวงพันธ์บุตร
12 มิถุนายน 2538 – 28 เมษายน 2542
7. ผศ.สุภิตร
อนุศาสน์
29 เมษายน 2542 – 28 เมษายน 2546
8. ผศ.สุภิตร
อนุศาสน์
29 เมษายน 2546 – มีนาคม 2548
9. ผศ.สุภิตร
อนุศาสน์
9 มีนาคม 2548 – 8 มีนาคม 2552
10. ผศ.วันดี
เภาคา
9 มีนาคม 2552 – 8 มีนาคม 2556
11. ผศ.ดร.ปรีชา
สุขเกษม
9 มีนาคม 2556 – 26 มกราคม 2559
12. ผศ.เพียงใจ
เจียรวิชญกุล
27 มกราคม 2559 – 18 มีนาคม 2559 (รักษาการ)
13. ผศ.เพชรรัตน์
บริสุทธิ์
19 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน
การบริหารงานด้านวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการดาเนินการบริหารงานในรูปแบบของ
ภาควิชา คือ ภาควิชามนุษยศาสตร์ และภาควิชาสังคมศาสตร์ และสาขาวิชา ซึ่งประกอบไปด้วย 12 สาขาวิชา ดังนี้
ภาควิชามนุษยศาสตร์
1. สาขาวิชาภาษาไทย
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
5. สาขาวิชาภาษาจีน
6. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
7. สาขาวิชาดนตรีศึกษา
8. สาขาวิชาศิลปกรรม
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ภาควิชาสังคมศาสตร์
9. สาขาวิชานิติศาสตร์
10. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
11. สาขาวิชาสังคมศึกษา
12. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.เพชรรัตน์
บริสุทธิ์
อาจารย์ชุติมา
ธนูธรรมทัศน์
อาจารย์ชลิดา
แสนวิเศษ
อาจารย์ศศิวิมล
สุทธิสาร
อาจารย์สุธินี
วงศ์วัฒนานุกุล
อาจารย์ ดร.วราภรณ์
ทรัพย์รวงทอง
นางภัคจิรา
แท่นทอง

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
หัวหน้าสานักงานคณบดี

รายชื่อกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.เพชรรัตน์
บริสุทธิ์
คณบดี
อาจารย์ชุติมา
ธนูธรรมทัศน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ชลิดา
แสนวิเศษ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ศศิวิมล
สุทธิสาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์สุธินี
วงศ์วัฒนานุกุล
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
อาจารย์ ดร.วราภรณ์
ทรัพย์รวงทอง
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.รัชดา
พงศ์ไพรรัตน์
ผู้แทนคณาจารย์
อาจารย์ ดร.กันยา
กองสูงเนิน
ผู้แทนคณาจารย์
อาจารย์ ดร.วาสิตา
เกิดผล ประสพศักดิ์ ผู้แทนคณาจารย์
นางมัทนา
ศุภนคร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพีระพงษ์
ศรีเหนี่ยง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุรพล
เคยบรรจง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางภัคจิรา
แท่นทอง
หัวหน้าสานักงานคณบดี
นางสาวระวีวรรณ
นาคโชติ
พนักงานมหาวิทยาลัย
หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา
อาจารย์สุธินี
วงศ์วัฒนานุกุล
อาจารย์ชนิตตา
โชติช่วง
อาจารย์สาธิตา
สังข์พงษ์
อาจารย์วิภาศิริ
แจ้งแสงทอง
อาจารย์ ดร.สมชาย
วัชรปัญญาวงศ์
อาจารย์ชญานุตม์
บุญพระเกศ
อาจารย์สุกัญญา
ทองแห้ว
อาจารย์นิเวศ
เผื่อนทิม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม
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อาจารย์เกียรติรัตน์
อาจารย์ ดร.วราภรณ์
อาจารย์อรวรรณ
อาจารย์วันวิสา
อาจารย์วีรวิชญ์
อาจารย์วาสิตา เกิดผล

หุ่นสุวรรณ
ทรัพย์รวงทอง
ด่านวราวิจิตร
แย้มกระจ่าง
บุญส่ง
ประสพศักดิ์

หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา
หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

จานวนบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีบุคลากรทั้งหมด 90 คน แบ่งเป็นบุคลากรสาย
วิชาการ จานวน 80 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 10 คน
ตารางแสดงจานวนบุคลากรสายผู้สอน
คุณวุฒิ/ปริญญา
ประเภท
ป.เอก ป.โท ป.ตรี
ข้าราชการ
6
12
0
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
8
41
1
พนักงานชาวต่างประเทศ
0
2
5
ผู้มีความรู้ความสามารถ
0
5
0
รวม
14
60
6
ตารางนี้นับตามปีการศึกษา

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผศ.
รศ.
18
9
7
2
50
48
1
1
7
7
0
0
5
2
3
0
80
66
11
3
2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม

รวม

ศ.
0
0
0
0
0
2560)

ตารางแสดงจานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ประเภท
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
รวม

ป.โท
1
1

คุณวุฒิ/ปริญญา
ป.ตรี
1
8
9

รวม
ต่ากว่า ป.ตรี
-

1
1
8
10

หลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี จานวน 4 หลักสูตร 12 สาขาวิชา ดังนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร/สาขาวิชา
หมายเหตุ
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
ผศ.สารวม วารายานนท์
ผศ.ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์
อ.นิธิชญา ใจเย็น
อ.ชนิตตา โชติช่วง
อ.สนธยา สุขอิ่ม

6
รายงานประจาปี 2559 

หลักสูตร/สาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาไทย (ต่อ)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาดนตรีศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
อ.สุภาสิณี คุ้มไพรี
อ.ปริญญา เงินพลอย
อ.ภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์
ดร.กันยา กองสูงเนิน
ดร.เกรียงไกร ใยคง
ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
อ.เบญจพร นวลประเสริฐ
อ.ศศิวิมล สุทธิสาร
อ.พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี
ผศ.ทานอง เจริญรูป
Mr.Stephen Peter Caley
ผศ.วันดี เภาคา
อ.กฤษฎางค์ ไวยนันท์
อ.ญาณเทพ อารมย์อุ่น
อ.ศราวุธ เสียงแจ่ม
อ.เกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
อ.ธัญชนา ชัยวิรัตน์
อ.วีรวิชญ์ บุญส่ง
อ.คมกริช บุญเขียว
รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
ดร.สุขสันต์ จันทะโชโต
รศ.ดร.เอื้อมทิพย์ ศรีทอง
อ.จันทวัน เบ็ญจวรรณ์
ผศ.ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์
อ.สาธิตา สังข์พงษ์
อ.วิภาศิริ แจ้งแสงทอง
อ.ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
อ.จิตราพร งามเนตร
Mr.James Pridmore
Mr.Keith Shippen
อ.วรรณวิษา ปั้นคุ้ม
อ.พรเทพ คัชมาตย์
อ.สุรีรัตน์ กลีบโกมุท
Mr.Patrick Duclou
ผศ.สุวรรณา พันแสง
Mr.Mark Edward Buck

หมายเหตุ
* อาจารย์ผู้สอน
* อาจารย์ผู้สอน
* อาจารย์ผ้สู อน

* อาจารย์ผู้สอน
* อาจารย์ผู้สอน
* อาจารย์ผ้สู อน

* อาจารย์ผู้สอน

* อาจารย์ผู้สอน

* อาจารย์ผู้สอน
* อาจารย์ผู้สอน

* อาจารย์ผู้สอน
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หลักสูตร/สาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

สาขาวิชาศิลปกรรม

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
อ.สุธินี วงศ์วัฒนุกุล
อ.ภัทราพร โชคไพบูลย์
อ.กวินกรณ์ ชัยเจริญ
อ.สุกัญญา ทองแห้ว
อ.ภูเทพ ประภากร
Ms.Xu Jinmei
อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศน์
ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์
อ.ชญานุตม์ บุญพระเกศ
อ.อภิชาติ เกิดทวี
อ.พิจิตรา เอี่ยมสมัย
Ms.Tomoka Nagase
ดร.จุติรัช อนุกูล
อ.เสน่ห์ เทียมดี
อ.อรุณี เจริญทรัพย์
อ.นิเวศ เผื่อนทิม
อ.บุญสนอง เภาคา
อ.พิธพร ไทยภูมิ
อ.อภิชาติ อาวจาปา
อ.อรวรรณ ด่านวราวิจิตร
อ.เบญจพร บุญสยมภู
ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
อ.อังคณา อุดมพันธ์
ว่าที่ ร.ต.สุริยะ หาญพิชัย
อ.กัณญพัตส บุญล่า
ผศ.น้าเพชร อยู่โต
อ.วันวิสา แย้มกระจ่าง
อ.ธัชพล ทีดี
รศ.ดร.สรายุทธ เสงี่ยม
อ.ชลิดา แสนวิเศษ
อ.จุฑามาศ พรรณสมัย

หมายเหตุ

* อาจารย์ผู้สอน

* อาจารย์ผู้สอน
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หลักสูตร/สาขาวิชา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร

หมายเหตุ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์
ดร.ศิริชัย เพชรรักษ์
ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
ดร.อริษา ลิ้มกิติศุภสิน
ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัตน์
อาจารย์ประจาคณะ
ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์
ผศ.ศรีสุภา นาคธน
อ.ปรียกาญจน์ ใจสอาด
จานวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 คณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี จ านวนนั ก ศึ ก ษา ทั้ ง สิ้ น 2,509 คน
เป็นนักศึกษาภาคปกติ จานวน 2,008 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จานวน 501 คน
ตารางแสดงสาขาวิชาที่เปิดสอน และจานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 – 2559
ลาดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

สาขาวิชา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาศิลปกรรม

จานวนนักศึกษา
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ (กศ.บป.)
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2555 – 2559
2555 – 2559
(คน)
(คน)
196
212
140
205

-

158
45
101
64
79

-
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ลาดับ
ที่

10
11
12

สาขาวิชา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

จานวนนักศึกษา
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ (กศ.บป.)
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2555 – 2559
2555 – 2559
(คน)
(คน)
204

83

217
31
387
387
ข้อมูล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

