
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คู่มือปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 



สารปัจฉิมนิเทศ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
  

 ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาทุกคน เน่ืองในโอกาสสำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี นับจากน้ีไปถือเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวไปสู่โลกแห่งการทำงาน  

หรือการศึกษาต่อตามที่นักศึกษาแต่ละคนมุ่งหวังไว้ อย่างไรก็ตาม หากนักศึกษามีความ

มุ่งม่ัน ทุ่มเท และนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ ในรั้วมหาวิทยาลัยฯ ไปใช้ในการทำงาน  

และการวางแผนชีวิต ก็จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จ และสามารถเป็นพลเมืองที่ดี

มีคุณภาพ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้  

 ขออวยพรให้ นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่ การงาน และ 

การดำเนินชีวิต มีความสุขภาย สบายใจ โดยทั่วกันตลอดไป 

 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา  ทับทมิ) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 



สารปัจฉิมนิเทศ 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 

 
 

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกคน  

การจบการศึกษา ไม่ใช่จุดส้ินสุด แต่เป็นจุดเริ่มต้นบทบาทใหม่ของชีวิตที่มีความสำคัญ

อย่างยิ่งต่ออนาคต เวลา ๔ ปี ในรั้วมหาวิทยาลัยน้ัน ให้อะไรกับเราหลายอย่าง  

ทั้งความรู้ ประสบการณ์ การฝึกฝนตนเอง ความรับผิดชอบ ตลอดจนการอยู่ร่วมกัน 

ในสังคม ขอให้บัณฑิตทุกคนใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในขณะที่ศึกษาให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและส่วนรวม  

Chase your dreams. Never stop trying. Never stop learning. Live life 

to the fullest and give it nothing but your best. 

ขอให้บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกคนมีความมุ่งม่ัน มีความ

พยายาม ตามหาความฝัน ตามหาเส้นทางของตนให้พบ การเรียนรู้ไม่ได้ส้ินสุดอยู่แค่ 

ในรั้วมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน เราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ขอให้บัณฑิตทุกคนมุ่งพัฒนา

ตนให้มีศักยภาพอยู่ เสมอ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเราต่อไป  

ดังปรัชญาของคณะ  

“สร้างภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นสู่ความเป็นสากล” 

 

 
(อาจารย์ ดร.สุพัตรา  พรมดำ) 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 

 

 

 

 



สารปัจฉิมนิเทศ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  

 
 

 ขอแสดงความช่ืนชมและยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้ใช้ความพยายามในเส้นทาง

การศึกษาจนเดินทางมาถึงความสำเร็จอีกข้ันหน่ึงของชีวิต การเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัย

กำลังจะส้ินสุดลง แต่โลกแห่งการเรียนรู้ยังคงมีอยู่ไม่มีที่ส้ินสุด จากน้ีไปขอให้นักศึกษา

ทุกคนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากรั้วพิบูลสงครามไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 

โลกภายนอกรั้วมหาวิทยาลัยมีส่ิงต่าง ๆ ให้เรียนรู้อีกมากมาย ขอให้นักศึกษามีจิตใจ 

ที่กว้างใหญ่ หนักแน่น เยือกเย็นและซื่อตรง นำพาชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้าและมี

ความสุข ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการ 

 

 

(อาจารย์ ดร.สุธัญญา  ปานทอง) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารปัจฉิมนิเทศ 

จากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

 
 
  จากต้นกล้าฝ่าฤดูจนชูช่อ  ทิ้งใบรอฝนช้ืนเพื่อตื่นใหม่ 
 จนเขียวคร่ำครึ้มคลุมชุ่มช่ืนใจ  แล้วแย้มดอกออกให้ได้ช่ืนชม 
  กาซะลองเจ้าเอยเผยกลิ่นซา่น อันหอมนานหอมนวลควรค่าสม 
 ส่ีปีแล้วหรือน่ีที่พร่ำพรม   จนอุดมศาสตร์ศิลป์ส่งกลิ่นไกล 
  เปรียบผองเราชาวมนุษยศาสตร์ ที่สามารถฝ่าฟันความฝันใฝ่ 
 จนสำเร็จเป็นบัณฑิตสมตั้งใจ  เพื่อจะก้าวต่อไปสู่สังคม 
  ได้ภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญา  พัฒนาชีพชอบประกอบสม 
 รักษาเกียรติสถาบันม่ันเกลียวกลม  คอยช่ืนชมด้วยใจไม่จืดจาง 
  พ่อแม่รอความหวังเราทั้งหลาย ชาติย่อมหมายความดีที่เราสร้าง 
 ครูก็หวังเห็นศิษย์เดินได้ถูกทาง  เป็นแบบอย่างสืบทอดตลอดกาล 
  ขออำนาจองค์พระพุทธชินราช โปรดประสาทพรอันเลิศประเสริฐสาร 

ให้ศิษย์สุขสมหวังทุกปณิธาน   อ่ิมดวงมานมลายโศกไร้โรคภัย  

 

 

(อาจารย์ธีรพัฒน์  พูลทอง) 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 



 

สารปัจฉิมนิเทศ 

จากประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล 

 
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม  เกื้อบุตร) 

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล 

 

 

 

 

ระดับเสียงดนตรีมีสูง...มีต่ำ...ผสมผสานเป็น
บทเพลงท่ีไพเราะ...ชีวิตคนก็เช่นกัน มี
จุดสูงสุดก็มีจุดต่ำสุด เป็นท่วงทำนองของ
ชีวิต  ขอให้บัณฑิตใหม่ทุกท่านใช้ชีวิตด้วย
ความระมัดระวัง ด้วยสติและปัญญา 

...ขอให้โชคดีและ 
สำเร็จในทุกสิ่งท่ีปรารถนาครับ... 



 

 

สารปัจฉิมนิเทศ 
จากประธานหลักสูตรสาขาวิชา 

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 
  ในนามสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดี

กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา และเป็นบัณฑิตในเร็ววันน้ี ขอช่ืนชมในความวิริยะ 

อุตสาหะ ของพวกเราที่ได้พากเพียรศึกษามาตลอดระยะเวลา ๔ ปี ขอให้ศิษย์รักทุกคน

เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีทักษะวิชาชีพ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

และพึงระลึกไว้เสมอว่า คุณคือความภาคภูมิใจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้วยรักและปรารถนาดี        

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนทยา สาลี) 

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารปัจฉิมนิเทศ 

จากประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน 

 
  

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่สำเร็จการศึกษา ขอให้นำความรู้และ

ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาไปใช้ในการศึกษาต่อ หรือทำงานเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาชาติ 

ให้ยึดม่ันในหลักคุณธรรม จรรยาบรรณ ดำเนินชีวิตอย่างสุจริต ยุติธรรมและมีความสุข

ไม่ทำให้ตนเองและสังคมเดือดร้อน และประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างที่หวังตั้งใจ  

โดยนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก 

ขอให้ทุกคนเป็นคนดี เป็นความหวัง เป็นพลังของครอบครัว สังคม และ

ประเทศชาติต่อไป  

 

 

(อาจารย์ ดร.วิโรจน์  ตระกูลพิทักษ์กจิ) 

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารปัจฉิมนิเทศ 
จากประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญีปุ่น่ 

 
 

 ชีวิต ๔ ปีในรั้วมหาวิทยาลัย ที่ๆบ่มเพาะความรู้ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 

และการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ๆเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนออกจากชีวิตการเรียน 

ในฐานะบัณฑิตเพื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานอย่างแท้จริง ณ มหาวิทยาลัยแห่งน้ีทุกคนอาจ

ประสบเรื่องราวทั้งสุขและทุก ข์ มีทั้งรอยยิ้มและคราบน้ำตาเกิดสัมพันธภาพที่ดี  

ระหว่างเพื่อน รุ่นพี่-รุ่นน้อง นักศึกษา-อาจารย์ ขอให้ทุกคนจดจำมิตรภาพและความ

ทรงจำเหล่าน้ีเป็นประสบการณ์ พร้อมทั้งนำความรู้และทักษะต่างๆที่ได้ส่ังสมไปใช้ 

ให้ เกิดประโยชน์ เพื่อเติบโตในชีวิตการทำงานซึ่งเป็นอีกหน่ึงก้าวสำคัญของชีวิต  

ศิ ษ ย์ ทุ ก คนคื อค วามภ าคภู มิ ใจ ของ เร าชาวม นุ ษ ยศ าสตร์ แล ะ สั งค มศ าสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 สุดท้ ายน้ี ขอให้ศิษย์ทุกคนดำเนิน ชีวิตอย่างมีสติและขออวยพรให้ทุกคน 

มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความม่ันคง และมีความสุขในชีวิตตลอดไปค่ะ  

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์) 

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

 

 

 

 

 



 

สารปัจฉิมนิเทศ 
จากประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 
 

 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาช้ันปีที่ ๔ ทุกคนที่ได้สำเร็จเสร็จส้ิน

กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอด ๔ ปีที่ผ่านมานับ

ได้ว่าทุกๆคนได้ผ่านการบ่มเพาะและขัดเกลาตนเองเพื่อเข้าเป็นส่วนหน่ึงของสังคม อันเป็น

ส่วนสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป  

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันน้ี นักศึกษาจะต้องเผชิญกับความ 

ท้าทายในด้านต่างๆอย่างมากมาย ขอให้ทุกคนจงตระหนักไว้ว่าอุปสรรคและปัญหา 

ที่เกิดข้ึน ล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของชีวิต ดังคำกล่าวที่ว่า 

กระบี่ที่ทรงคุณค่าย่อมผ่านความร้อนและการทุบตีอย่างหนักจึงจะกลายเป็นกระบี่ที่มี

ลวดลายอันสวยสดงดงามควรค่าแก่การครอบครอง ดังน้ัน การใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันจึง

ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งเพื่อเอาชนะอุปสรรค พร้อมๆกับการมีจิตใจที่อ่อนโยนเพื่อความมี

เมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลก ถ้าเป็นไปดังที่กล่าวมาน้ีแล้ว ความผาสุกทั้งความสุข

กายสุขใจจะเกิดข้ึนกับทั้งตัวเราเองและสังคมโดยส่วนรวม ดังน้ันจึงขอให้ทุกคนตั้งตนอยู่

ในคุณงามความดี มีศีลมีธรรมเป็นแสงส่องทางในการดำเนินชีวิต รวมทั้งนำความรู้ที่มี 

ไปพัฒนาตนเองและสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม  

 สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระพุทธชินราช เจ้าพ่อทะเลแก้ว และ

ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงคุ้มครองปกปักรักษาและดลบันดาลให้นักศึกษาทุก

คนมีความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัย และประสบความสำเร็จสมดั่งปรารถนาใน

ส่ิงที่มุ่งหวังทุกประการ 

 

 (อาจาร์ธารีรตัน์  สุนิพันธ์)  
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 



 

 

 

สารปัจฉิมนิเทศ 
จากประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 
 

ขอแสดงความยินดิกับนักศึกษาปี ๔ ทุกคนที่กำลังจะจบการศึกษาตามที่หวังและฝันไว้ 

และขอให้นักศึกษาได้งานทำตามที่หวัง ชีวิตหลังจากจบการศึกษาคือการเริ่มต้นใหม่ คือโลก

แห่งความจริง ที่มาพร้อมกับการแข่งขัน ขอให้ทุกคนพยายามและผ่านทุกส่ิงไปด้วยดีนะคะ 

ขอให้โชคดีค่ะ  

 

 

(อาจารย์ทิศากร ไชยมงคล) 

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารปัจฉิมนิเทศ 
จากประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย 

 
 

 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ความสำเร็จในวันน้ี เป็นส่ิงแสดงให้เห็นถึงความวิริยะ อุตสาหะ ที่ทุกคนทุ่มเทกำลังกาย 

กำลังใจและกำลังสติปัญญา พากเพียรศึกษาเล่าเรียน จนจบการศึกษา ขอให้พึงระลึก 

อยู่เสมอว่า บัณฑิต คือ “ผู้รอบรู้” ทั้งวิชาความรู้และวิชาชีวิต จงตั้งม่ันอยู่ในความดี  

นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

และตนเอง ขอให้ดำเนินชีวิตอย่างมีสติและมีความสุขตลอดไป   

 
 

(อาจารย์ ดร.สุกัญญาโสภี  ใจกล่ำ) 

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติความเป็นมาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

ช่ือหน่วยงาน 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

สถานที่ตั้ง 

สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

เลขท่ี ๑๕๖ หมู่ ๕ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 

โทรศัพท์ / โทรสาร : ๐-๕๕๒๖-๗๐๘๗  เว็บไซต์  :  http://huso.psru.ac.th 
 

ประวัติความเป็นมา 

 ใน ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ พิษณุโลกได้รับงบประมาณจากกระทรวงธรรมการ และเงินบริจาคของพ่อค้า

ประชาชน เพ่ือสร้างอาคารเรียนโรงเรียนฝึกหัดครูประจำมณฑลขึ้นในท่ีดินพระราชวังจันทน์ พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนว่า โรงเรียนพิษณุวิทยายน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ท่ี ๗ พร้อมด้ วยสมเด็จพร ะบรมราชินี เสด็จมาเปิดอาคารเรียน  

เม่ือวันท่ี ๗  มกราคม ๒๔๗๐ เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. โรงเรียนพิษณุโลกวิทยายนนี้ ต่อมาทางราชการ 

สั่งยุบในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ การผลิตครูในช่วงแรกท่ีกล่าวมาน้ี เป็นการผลิตครูชายท้ังสิ้น 

 ใน ปี พ.ศ.๒๔๗๖ กระทรวงธรรมการได้ให้เปิดสอนระดับฝึกหัดครูมูลหญิงขึ้นท่ีโรงเรียนเฉลิมขวัญ

สตรี 

 ใน ปี พ.ศ. ๒๔๙๗  กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งกรมการฝึกหัดครูขึ้น 

 ใน ปี พ.ศ. ๒๔๙๘  จอมพลแปลก  พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้อนุมัติ 

เงินจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้สร้างโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีใหม่ ตั้งอยู่ถนนวังจันทน์ คนละฝั่งแม่น้ำกับ

http://huso.psru.ac.th/


โรงเรียนเก่า (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในปัจจุบัน) และได้มาวางศิลาฤกษ์ เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๔๙๘ ต่ อมาทางราชก ารยกอาค ารสถาน ท่ี ท่ีสร้ างให ม่นี้ ให้ แก่ โรงเรี ยนสตรีฝึ กหั ดครู ดั ง นั้ น  

ในวัน ท่ี ๑ มิถุนายน ๒๔๙๙ โรงเรี ยนสตรีฝึกหัดครูจึ งแยกจากโรงเรี ยน เฉลิมขวัญสตรีมาอยู่  

ณ ท่ีแห่งใหม่และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพิษณุโลกมาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม  

และได้เปิดรับนักศึกษาแบบสหศึกษา 

 ใน ปี พ.ศ.๒๕๐๓  โรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงครามได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูพิบูลสงครามเปิดสอน

ถึงระดับการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง 

 ใน  ปี พ.ศ.๒๕๑๗  เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย 

ใน ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยมีสภาการฝึกหัดครูทำหน้าท่ี

กำหนดนโยบายและควบคุมการบริหารงานในวิทยาลัยครูต่างๆ ท่ัวประเทศ วิทยาลัยครูได้แบ่งส่วนการ

บริ ห ารงานภ าย ใน โดยแยก เป็ น คณ ะวิ ชาจึ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ น จุ ด เริ่ มต้ น พัฒ น าการ ของคณ ะมนุ ษ ย์ ฯ  

คณะวิชาประกอบด้วยภาควิชาต่างๆ ผู้บริหารของคณะเรียกว่า หัวหน้าคณะ  ผู้บริหารภาควิชาเรียกว่า  

หัวหน้าภาค 

ใน ปี พ.ศ.๒๕๑๙  สภาการฝึกหัดครูประกาศใช้หลักสูตรการฝึกหัดครูฉบับใหม่ วุฒิของผู้สำเร็จ

การศึกษา คือ ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต เริ่มเปิดสอนวิชาเอกภาษาไทยเป็นวิชาแรก ต่อมาจึงเปิด

สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ ใน ปี พ.ศ.๒๕๒๔ เปิดสอน ๕ วิชาเอก  คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  

สังคมศกึษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีภาควิชาต่างๆ ดังนี้ ภาควิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  

สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา เศรษฐศาสตร์และการเมือง  บรรณารักษศาสตร์ ดนตรี 

และนาฏศิลป์ ในขณะนั้นทุกคณะผลิตบัณฑิต ในสาขาครุศาสตรบัณฑิต เท่าน้ัน 

ใน ปี พ.ศ. ๒๕๒๗  มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูให้สามารถเปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา 

อ่ืนได้ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศิลปศาสตร์ขึ้น 

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ สถาบันได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงาน โดยแบ่งออกเป็นคณะ 

และโปรแกรมวิชา ผู้บริหารของคณะ เรียกว่า คณบดี ผู้บริหารโปรแกรมวิชา  เรียกว่าประธานโปรแกรม 

โปรแกรมวิชาท่ีเปิดสอนมีดังนี้ โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน  ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาไทย 

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา (โปรแกรมวัฒนธรรมศึกษา เปิดสอน เม่ือปี 

พ.ศ. ๒๕๓๒ เปิดได้ ๔ รุ่น ก็ไม่เปิดสอนอีก) ส่วนโปรแกรมวิชาอ่ืนๆ ได้เปิดสอนมาจนปัจจุบัน อาจารย์ท่ี

ไม่ได้สังกัดโปรแกรมวิชาใด ก็จะจัดเป็นกลุ่มวิชา เช่น กลุ่มวิชาสังคม กลุ่มวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  

เป็นตน้ 

 ใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เปิดสอนโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศิลป

ศาสตร์ 



 ใน ปี พ.ศ.๒๕๔๔  เปิดสอนโปรแกรมวิชาดนตรี (แขนงวิชาดนตรีสากล)ระดับอนุปริญญา สาขาวิชา 

ศิลปศาสตร์ 

 ใน  ปี พ.ศ.๒๕๔๖  เปิดสอนโปรแกรมวิชาดนตรีสากล ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์   

 ใน  ปี พ.ศ.๒๕๔๗  เปิดสอนโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และ 

เปิดสอนวิชาโท ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๙  คณะได้ทำความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ินเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถ่ิน 

 ใน  ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะได้มีการปรับปรุงหลักสูตร และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

สาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต ๖ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรระดับ 

ปริญญ าตรี  ส าขาวิ ชาศิ ล ปกรรมศ าสตรบัณ ฑิ ต ๑ สาขาวิช า ได้ แก่  ส าขาวิช าดนตรีส ากล  

และหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อีก ๑ 

สาขาวิชา รวม ๘ สาขาวิชา  

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็นวิชาเอก ๓ วิชา ได้แก่ วิชาเอกการปกครองท้องถ่ิน วิชาเอก

บริหารจัดการภาครัฐ วิชาเอกการบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต ๑ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาจีน  

ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ คณะได้ทำโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและ

กระทรวงกลาโหม เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๒ สาขาวิช า 

ได้แก่ สาขาการปกครองท้องถ่ิน สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ และเปิดสอนเพ่ิมอีก ๑ สาขาวิชา  

ในโครงการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  หลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง และระดับปริญญาโท ศิลปศาสต

รมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ๑ สาขาวิชา ได้แก่ 

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์การสอนภาษาอังกฤษ และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต 

๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๒ สาขาวิชา 

ได้แก่ สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถ่ิน และสาขาวิชาการจัดการภาครัฐ และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี จำนวน ๓ หลักสูตรรวม ๙ สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชา

ภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร



บัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาดนตรีสากล  

จึงได้เป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน ๙ สาขาวิชา  

ปี พ.ศ.๒๕๕๖ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต ๒ สาขาวิชา ได้แก่ 

วิชาเอกการเมืองการปกครอง และวิชาการเมืองท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนา 

และปี พ.ศ.๒๕๕๘  มีการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คือหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และ

หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์การสอนภาษาอังกฤษ  

นอกจากภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิตวิจัยบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้ว คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังมีหน่วยงานสนับสนุนภารกิจ ให้สำเร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้แก่ สำนักงาน

คณบดี ศูนย์ศิลปะการแสดง ศูนย์ดนตรี และศูนย์ฝรั่งเศสสัมพันธ์เพ่ือชุมชนหน่วยงานสนับสนุนดังกล่าวได้

ช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาบริการวิชาการทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้บัณฑิต  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ นำความรู้ และเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของสังคม 
 

สีประจำคณะ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์มีสีประจำคณะคือ สีแสด - ฟ้า 

 สีแสด หมายถึง ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรม 

 สีฟ้า หมายถึง การอนุรักษ์ ความร่วมมือ มิตรภาพและปัญญา 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้าประสงค์ ดังนี้  

 

ปรัชญา 

  สร้างภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา พัฒนาท้องถ่ินสู่ความเป็นสากล 

วิสัยทัศน์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความรู้คู่คุณธรรม 

สร้างสรรค์ผลงานทางสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินและอาเซียน 
 

พันธกิจ  

๑. ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถปฏิบัติงานได้ มีความรู้คู่คุณธรรม  

 ๒. ศึกษา วิจัยองค์ความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม 



๓. บริการวิชาการเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ิน 

 ๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

 ๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เอ้ือต่อการดำเนินงานในทุกพันธกิจ  
 

เป้าประสงค์ 

๑. บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้ตามความรู้ในวิชาชีพ ทักษะสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

และมีคุณธรรม  

๒. สามารถนำองค์ความรู้จากงานวิจัย ไปบูรณาการงานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน 

๓. มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม และมีความโปรงใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดาวเด่นประจำสาขาวิชาดนตรีสากล 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ช้ันปีที่  ๔ 

 

ช่ือ – สกุล  นายณัฐกาญจ์  ธรรมขันธ์ ช่ือเล่น  โน่ 

อายุ ๒๔  ปี   เกรดเฉลี่ย ๓.๐๖  โทรศัพท์มือถือ ๐ ๙๔๙๔ ๒๓๑๒ 

พฤติกรรม และกิจกรรม / ผลงานดีเด่นของนักศึกษาที่ควรได้รับเลือกเป็นดาวเด่น

ประจำสาขาวิชา 

 นักศึกษามีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานในสาขาวิชาดนตรีสากล และงานในคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ งานของมหาวิทยาลัย เช่น งานปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย , งานเดิน - วิ่งกาสะลอง  

งานประเพณีลอยกระทง, งาน Open House พร้อมท้ังยังเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ช่วยงานกิจกรรมท่ีจัดขึ้นภายในคณะฯ  

 ผลงานดีเด่น  

 - เข้ าร่ วมก าร แ ข่ ง ขัน  PLAYDREAM 2018 เข้ า ร อบ  ๑ ๖ ที มสุ ด ท้ าย จ าก ท่ั วป ร ะ เท ศ  

ณ ห้างสรรพสินค้า MAYA จังหวัดเชียงใหม่  

 - เป็นตัวแทนสาขาวิชาดนตรีสากล แข่งขันเยาวชนคนดนตรี Nongbua Music Contest 2019  

(To Be Number One) เข้ารอบ ๑๐ ทีมสุดท้ายได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๕ 

 - เข้าร่วมการแข่งขันดนตรี Cover Song ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

 - เป็นตัวแทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ไปทำ

การแสดงดนตรีมังคละท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ 

 - ทำการแสดงดนตรีมังคละงาน MOU ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ  

 

 

 



ดาวเด่นประจำสาขาวิชา 

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ช้ันปีที่  ๔ 

 

ช่ือ – สกุล  นางสาวสุพัตรา  จิ๋วนารายณ์ ช่ือเล่น   ปอย 

อายุ   ๒๒ ปี   เกรดเฉลี่ย  ๒.๗๖ โทรศัพท์มือถือ  ๐๙ ๖๖๖๐ ๑๕๑๔ 

พฤติกรรม และกิจกรรม / ผลงานดีเด่นของนักศึกษาที่ควรได้รับเลือกเป็นดาวเด่น

ประจำสาขาวิชา 

๑.  เป็นตัวแทนสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวด  

ดาว-เดือน HUSO PSRU ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒.  จัดกิจกรรมบัณฑิตนักปฏิบัติ โมบายสัญจรรักการอ่าน ท่ีเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก โดยข้าพเจ้ามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโรงละครหรรษา ในวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๐  

๓. ได้เข้าร่วมดำเนินโครงการบริการวิชาการจัดบ้านหนังสือให้กับชุมชน ณ วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์ ในวันท่ี 

๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๔.  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม บรรณารักษ์กับการส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนวั ดดงข่อย  

ตำบล วังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

 ๕. เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ก่อนออกเตรียมฝึกประสบการณ์ วิชาชีพทาง

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันท่ี ๘ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

          และ ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในโรงเรียน  เทศบาลตำบลบ้านคลอง  

เทศบาลตำบลพลายชุมพล และได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดห้องสมุดให้กับชุมชนบ้านหนองหัวยาง ตำบล

ท่าทอง  จังหวัดพิษณุโลกในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 



ดาวเด่นประจำสาขาวิชาภาษาจีน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ช้ันปีที่  ๔ 

 

ชื่อ – สกุล นายอิสรา  รุ่งแหยม    ชื่อเล่น   เกมส์ 

อายุ  ๒๒ ปี เกรดเฉลี่ย ๓.๗๖  โทรศัพท์มือถือ  ๐๖ ๕๗๔๙ ๐๗๒๓ 

พฤติกรรม และกิจกรรม / ผลงานดีเด่นของนักศึกษาทีค่วรได้รับเลือกเป็นดาวเด่นประจำสาขาวิชา 

- เป็นนักศึกษาท่ีตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี แต่งกายเหมาะสม 

- ช่วงงานคณะและสาขาเป็นอย่างดี 

- ได้รับเหรียญเรียนดีทุกปีการศึกษา  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ดาวเด่นประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ช้ันปีที่  ๔ 

 

ชื่อ – สกุล   นางสาวศุภากร  ภูเงิน ชื่อเล่น   เฟิร์น 

อายุ  ๒๒  ปี   เกรดเฉลี่ย   ๓.๕๙ โทรศัพท์มือถือ  ๐๙ ๔๒๐๙ ๐๕๘๕ 

พฤติกรรม และกิจกรรม / ผลงานดีเด่นของนักศึกษาท่ีควรได้รับเลือกเป็นดาวเด่นประจำสาขาวิชา 

- รางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

- รางวัลท่ี ๓ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งท่ี ๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดาวเด่นประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ช้ันปีที่  ๔ 

 

ชื่อ – สกุล นางสาวชลธิชา  เมฆสุวรรณ์     ชื่อเล่น เบล 

อายุ ๒๓  ปี    เกรดเฉลี่ย ๓.๘๖  โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๒๑๖๐ ๖๙๙๑ 

พฤติกรรม และกิจกรรม / ผลงานดีเด่นของนักศึกษาท่ีควรได้รับเลือกเป็นดาวเด่นประจำสาขาวิชา 

 น.ส.ชลธิชา เมฆสุวรรณ์ เป็นหัวหน้าชั้นเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รหัส ๖๐ เป็นผู้ มีความ 

รับผิดชอบสูง สามารถรับผิดชอบดูแลและประสานงานระหว่างสมาชิกในห้องและคณาจารย์ในสาขาวิชา 

ได้เป็นอย่างดี เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเคยเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งก่อนท่ีจะมีการประกวด น.ส.ชลธิชา แสดงให้เห็นถึงความพยายาม  

ความใส่ใจ ความตั้งใจ และความกระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์

ในสาขาและนำไปปรับปรุงได้เป็นอย่างดี  

 น.ส.ชลธิชา เมฆสุวรรณ์ เป็นผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดีเด่นมาตลอด โดยมีเกรดเฉลี่ย

๓.๘๖ และเคยได้รับเกียรติบัตรและเหรียญเรียนดีจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และยังเป็นนักศึกษา

ท่ีเป็นนักกิจกรรม มีมนุษยสัมพันธ์ดีและเข้ากับผู้อ่ืนได้ง่าย จึงเห็นสมควรให้เป็นนักศึกษาดาวเด่นประจำ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

 

 

 

 

 

 

 

 



ดาวเด่นประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ช้ันปีที่  ๔ 

 

ชื่อ – สกุล   นางสาวสุภนิดา  เทพรักษ์ ชื่อเล่น   มด 

อายุ   ๒๒  ปี   เกรดเฉลี่ย ๓.๗๒ โทรศัพท์มือถือ  ๐๖ ๓๙๔๙ ๒๙๔๕ 

พฤติกรรม และกิจกรรม / ผลงานดีเด่นของนักศึกษาท่ีควรได้รับเลือกเป็นดาวเด่นประจำสาขาวิชา 

 - เป็นนักศึกษาท่ีตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี แต่งการเหมาะสม ช่วยเหลืองานในสาขาเป็นอย่างดี 

 - ได้รางวัลเหรียญดีทุกปี ตั้งแต่ปี ๑ – ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดาวเด่นประจำสาขาวิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ช้ันปีที่  ๔ 

ชื่อ – สกุล นางสาวบุญญดา จิระสวัสดิ์วงษ์ ชื่อเล่น หยก     

อายุ ๒๒ ปี    เกรดเฉลี่ย ๓.๗๒   โทรศัพท์มือถือ ๐ ๖๑๓๐๓ ๖๙๐๘ 

พฤติกรรม และกิจกรรม / ผลงานดีเด่นของนักศึกษาท่ีควรได้รับเลือกเป็นดาวเด่นประจำสาขาวิชา 

นางสาวบุญญาดา จิระสวัสดิ์วงษ์  สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นนักศึกษาท่ี

ช่วยเหลืองานหรือกิจกรรมในสาขาและคณะอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1  โดยได้สมัครเข้าร่วมเป็นสโมสร

นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือช่วยเหลืองาน ไม่ว่าจะเป็นงานของทางคณะหรืองานของ

มหาวิทยาลัย นักศึกษาได้แบ่งเวลาท่ีว่างจากการเรียนหนังสือไปช่วยจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมรับน้อง 

กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมลอยกระทง เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมท่ีต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจ

กัน ไม่ใช่เพียงแต่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่ทุกคนต้องมีความสามัคคีร่วมกันทำงานออกมา เพ่ือให้กิจกรรมต่างๆ 

ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น  ทำให้นางสาวบุญญาดาได้ฝึกประสบการณ์การทำงานกับผู้อ่ืน   

ผลงานดีเด่นของนักศึกษา  คือ การเป็นประธานชมรมรู้รักษ์ท้องถ่ิน ซึ่งเป็นชมรมท่ีทางคณะเห็นสมควรให้จัด

ขึ้น โดยดำเนินการตั้งแต่ ปีพ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ซึ่งได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลา ๑ ปี 

ซึ่งในฐานะประธานชมรมจะต้องมีการประชุมวางแผนกับอาจารย์ท่ีปรึกษาชมรมและสมาชิกชมรม ในการร่วมกัน

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนเมืองของจังหวัดพิษณุโลกไว้ โดยการจัดฝึกอบรมความรู้และ   ท่ารำมังคละศิลปะ

เมืองสองแคว จึงได้ขออนุมัติโครงการและดำเนินงานโครงการสืบสานศิลป์ถ่ินสองแควคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และวันพุธท่ี ๑๙  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ 

อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลลัพธ์ท่ีได้จากการดำเนินโครงการ คือ สมาชิกชมรมได้รับการ

ฝึกอบรมมีค วามสามารถในการแสดงมังคละและยั งตระหนั ก ถึงความส ำคัญและร่ วมกันสื บส าน         

การแสดงพ้ืนบ้านของจังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้และท่ารำมาเป็นแม่แบบในการรำมังคละ

ให้กับสมาชิกชมรมหรือผู้ท่ีสนใจได้ศึกษาต่อไป 

ผลงานและกิจกรรมต่างๆ ท่ีนักศึกษาได้มีส่วนร่วม ล้วนแล้วแต่เป็นความภาคภูมิใจของนักศึกษา  และยังแสดง

ให้เห็นว่า  นักศึกษามีความโดดเด่นในด้านกิจกรรม  จากการท่ีได้ฝึกฝนตนเองในการเข้าสังคม การทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืน มีระเบียบวินัย  รวมถึงการเสียสละบำเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม การประพฤติดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม  จึงสมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นดาวเด่นประจำ

สาขาวิชาภาษาไทย 

  



ประมวลภาพกิจกรรมนักศึกษา ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 
สาขาวิชาดนตรีสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพกิจกรรมนักศึกษา ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพกิจกรรมนักศึกษา ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

สาขาวิชาภาษาจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพกิจกรรมนักศึกษา ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

สาชาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพกิจกรรมนักศึกษา ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพกิจกรรมนักศึกษา ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพกิจกรรมนักศึกษา ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

สาขาวิชาภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาร์ชคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มาร์ชคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เราเยี่ยมยุทธมนุษยศาสตร์ 

ต้องช่วยชาติสร้างถิ่นแผ่นดินสยาม 

ต้องรักษาวัฒนธรรมที่ดงีาม 

สืบสานตามภูมิปัญญาประชาไทย 

เรามารวมพลังสังคมศาสตร์ 

ได้ประกาศยุทธวธิีที่สดใส 

พัฒนามนุษย์ สิ่งแวดล้อมพร้อมวิจัย 

มีวินัยใฝ่ความรู้คู่ความด ี

คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ 

เปิดโอกาสทางเลือกหลายวิถี 

มีความรู้เฉพาะทางต่างเด่นด ี

เทคโนโลยีรอบรู้สู้อดทน 

วิชาชีพวิชาการด้านศิลปะ 

พร้อมจริยะนำชีวีมีเหตุผล 

ผสมผสาน นำความรู้ สู่สากล 

พัฒนาคน งามพิลาศ ชาติย่ังยืน... 

ผู้ประพันธ์ : ผศ.ลำยอง สำเร็จดี 

ทำนอง : รศ.สธน โรจนตระกูล 


