
 
 
 
 

 

ค ำสั่งคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ที ่๐๗๐ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 
 

………………………………………..  
 

เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความใน      
มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี ้

๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ ก าหนดแนวทาง ก ากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ อ านวยความสะดวกและ
แก้ปัญหาการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะและโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หัวหน้า 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ผู้ช่วย 
 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวางแผนพัฒนา  ผู้ช่วย 
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วย 

ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วย  
ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาภูมสิารสนเทศ   ผู้ช่วย  
ประธานโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ผู้ช่วย 
หัวหน้ากลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา ผู้ช่วย 
หัวหน้ากลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร ผู้ช่วย  
หัวหน้าศูนย์เผยแพร่นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ (GI)   ผู้ช่วย 
หัวหน้าศูนย์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาทุนมนุษย์และสังคม ผู้ช่วย                                                                     
หัวหน้าศูนย์พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย การเมืองการปกครอง 
               และการวิจัยทางสังคมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ผู้ช่วย 
หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ผู้ช่วย 
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วย 
                                                                                         ๒ /นายกสโมสรนักศึกษา….. 



 ๒ 
  

 นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วย 
 หัวหน้าส านักงานคณบดี  เลขานุการ 
 นายอิสราวัชร  เฟื่องอ่ิม ผู้ช่วยเลขานุการ  
 นายตั้ม  ค าพ่วง ผู้ช่วยเลขานุการ   

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
  ๒.๑ คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มีหน้าที่ วางแผนการด าเนินงาน (P) 

ปฏิบัติงาน (D) จัดท ารายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน (C) รวมถึงการน าผลการประเมินไป
วางแผนปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานในรอบปีถัดไป (A) ประกอบด้วย 

 ๒.๑.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย 

  ๒.๑.๑.๑ ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ ๑.๑ – ๑.๔ และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๑ ด้านคุณภาพศิษย์/นักศึกษา     
ตัวบ่งชี้ที ่๒, ๓ และร่วมด าเนินการ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๗ ด้านมาตรการส่งเสริมความสัมพันธ์ เครือข่ายและความร่วมมือ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙ ประกอบด้วย 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้า 
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์    ผู้ช่วย  
อาจารย์นารถนรี  เฟ่ืองอ่ิม     ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.รัษฏากร  วินิจกุล     ผู้ช่วย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์   ผู้ช่วย 
อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ     ผู้ช่วย 
อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง     ผู้ช่วย 
อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์     ผู้ช่วย 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ     ผู้ช่วย 
อาจารย์จิรพงศ ์ ยืนยง       ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.อภิญญา  จอมพิจิตร     ผู้ช่วย 
อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์      ผู้ช่วย 
อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์    ผู้ช่วย 
อาจารย์ธวชินี  ลาลิน      ผู้ช่วย 
อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร     ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน     ผู้ช่วย 
อาจารย์ดวงนภา  ลาภใหญ่     ผู้ช่วย 
อาจารย์พัตรา  ค าสีหา          ผู้ช่วย 
อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า               ผูช้่วย 
อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ       เลขานุการ 
นางพรวิลัย  วัฒนศิริ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายจิรพงษ์  เทียนแขก       ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
๓/๒.๑.๑.๒ ตัวบ่งชี.้..... 
 



 ๓ 
 

 ๒.๑.๑.๒  ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ ๑.๕ และ ๑.๖ และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๑ ด้านคุณภาพศิษย์/
นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑, ๔ และร่วมด าเนินการ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๗ ด้านมาตรการส่งเสริมความสัมพันธ์ เครือข่ายและ
ความร่วมมือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙ ประกอบด้วย  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย     หัวหน้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี     ที่ปรึกษา 
อาจารย์อภิชาติ  บวบขม      ผู้ช่วย  
อาจารย์ภูริณัฐร์  โชติวรรณ     ผู้ช่วย 
อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง      ผู้ช่วย 
อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ     ผู้ช่วย 
อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์     ผู้ช่วย 
อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์    ผู้ช่วย 
อาจารย์พัตรา  ค าสีหา      ผู้ช่วย 
อาจารย์ภาวิณี  ภูจริต      ผู้ช่วย 
อาจารย์ณัฐพล  บ้านไร่      ผู้ช่วย 
อาจารย์นารถนรี  เฟ่ืองอ่ิม     ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.โชคธ ารงค์  จงจอหอ     ผู้ช่วย 
อาจารย์ชุติมา  สังวรินทะ     ผู้ช่วย 
อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช     ผู้ช่วย 
อาจารย์ศศิพิชญ์นาถธ์  ดีสิงห์        ผู้ช่วย 
อาจารย์สุธีรัชสิน  จันทร์แย้มธรา     ผู้ช่วย 
อาจารย์ศรัณย์  จงรักษ์      ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.วาสนา  อาจสาลิกรณ์    เลขานุการ 
อาจารย์สุทธีรา  ค าบุญเรือง     ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายตั้ม  ค าพ่วง ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๑.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๒ ด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอน ตัวบ่งชี้ที่    
๖, ๗ และร่วมด าเนินการ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๗ มาตรการส่งเสริมความสัมพันธ์ เครือข่ายและความร่วมมือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙ 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย     หัวหน้า 
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์    ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.วิทยา  คามุณี     ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาบารมี  สว่างวงศ์   ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.รัษฎากร  วินิจกุล     ผู้ช่วย 
อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ     ผู้ช่วย 
อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ     ผู้ช่วย 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ     ผู้ช่วย 
อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง      ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ  สายจันดี    ผู้ช่วย 
อาจารย์จ าเนียนน้อย  สิงหะรักษ์     ผู้ช่วย 

๔/ผู้ช่วยศาสตราจารย์... 



 ๔ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาสพงษ์  รู้ท านอง   ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรรกพร  สุขเกษม    ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน     ผู้ช่วย            
อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ       ผู้ช่วย 
อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์      ผู้ช่วย 
อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้     ผู้ช่วย 
อาจารย์สุธาสินี  ขุนทองนุ่ม     ผู้ช่วย 
อาจารย์ดวงนภา  ลาภใหญ่     ผู้ช่วย 
นางพรวิลัย  วัฒนศิริ      เลขานุการ  
อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง     ผู้ช่วยเลขานุการ  

๒.๑.๓ องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๔ ด้านความสัมพันธ์กับชมชน/
สังคม ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓, ๑๔ และร่วมด าเนินการ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๗ ด้านมาตรการส่งเสริมความสัมพันธ์ เครือข่ายและ
ความร่วมมือ ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม หัวหน้า 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต   ที่ปรึกษา 
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน     ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ   ผู้ช่วย 
อาจารย์ธวชินี  ลาลิน      ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.วิทยา  คามุณี     ผู้ช่วย 
อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์     ผู้ช่วย 
อาจารย์ปุณยนุช  โพธิ์อ่วม     ผู้ช่วย 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ     ผู้ช่วย 
อาจารย์พัตรา  ค าสีหา      ผู้ช่วย 
อาจารย์ภาวิณี  ภูจริต      ผู้ช่วย 
อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช     ผู้ช่วย   
อาจารย์ศศิพิชญ์นาถธ์  ดีสิงห์     ผู้ช่วย 
อาจารย์นารถนรี  เฟ่ืองอ่ิม     ผู้ช่วย 
อาจารย์ธีริทธิ์  กันยารอง     ผู้ช่วย 
อาจารย์ประพีร์  ประสิทธิพันธ์     ผู้ช่วย  

 อาจารย์ณัฐพล  บ้านไร่      ผู้ช่วย 
อาจารย์ศรัณย์  จงรักษ์      ผู้ช่วย 
อาจารย์อนุพงษ์  รุ่งน้อย      ผู้ช่วย 

 อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง      เลขานุการ  
นายอิสราวัชร  เฟ่ืองอ่ิม      ผู้ช่วยเลขานุการ                        

 
 
๕/๒.๑.๔ องค์ประกอบที่ ๔ .….. 



 ๕ 
                                                               

๒.๑.๔ องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ สมศ.มาตรฐานด้าน ๔ ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่  ๑๕, ๑๖ และร่วมด าเนินการ สมศ.มาตรฐานด้านที่  ๗ ด้านมาตรการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ เครือข่ายและความร่วมมือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม หัวหน้า 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต   ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี     ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว     ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์  เขียวเขิน    ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา   ผู้ช่วย         

 อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล     ผู้ช่วย 
 อาจารย์อภิชาติ  บวบขม      ผู้ช่วย 

อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้     ผู้ช่วย 
 อาจารย์พัตรา  ค าสีหา      ผู้ช่วย 

อาจารย์ภาวิณี  ภูจริต      ผู้ช่วย 
อาจารย์ชุติมา  สังวรินทะ     ผู้ช่วย  
อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์     ผู้ช่วย 
อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง      ผู้ช่วย 
อาจารย์ปภาตพงศ์  วันภักดี     ผู้ช่วย 
อาจารย์มุทิตา  นาคเมือง     ผู้ช่วย 
อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา     ผู้ช่วย 
อาจารย์กิตติณัฐ  ศิริรัตน์     ผู้ช่วย 
อาจารย์จ าเนียนน้อย  สิงหะรักษ์     ผู้ช่วย 
อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ                                                ผู้ช่วย      

            อาจารย์ ดร.วาสนา  อาจสาลิกรณ์                                         ผู้ช่วย  
อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ     เลขานุการ  

 อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายตั้ม  ค าพ่วง       ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นางสุมาพร  จั่นศรี      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางขนิษฐา  ศิริรัตน์       ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๑.๕ องค์ประกอบที่ ๕  การบริหารจัดการ และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๒ ด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕, ๘  สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๓ ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒   

 ๒.๑.๕.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน  และเอกลักษณ์ของคณะ  การวางแผนกลยุทธ์ และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๖ ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์  ตัวบ่งชี้
ที่ ๑๗, ๑๘ 

           ๖/เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๑ ….. 



 ๖ 
 
  เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๑ 

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวางแผนพัฒนา หัวหน้า 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์ ผู้ช่วย 
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.วิทยา  คามุณี ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์ ผู้ช่วย 
อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้ ผู้ช่วย 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ ผู้ช่วย    
อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ ผู้ช่วย 
อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ ผู้ช่วย                   

    อาจารย์ธวชินี  ลาลิน      ผู้ช่วย                                        
   อาจารย์ ดร.อภิญญา  จอมพิจิตร ผู้ช่วย 

อาจารย์ณัฐพล  บ้านไร่     ผู้ช่วย 
นายตั้ม  ค าพ่วง      เลขานุการ 
อาจารย์สุทธีรา  ค าบุญเรือง     ผู้ช่วยเลขานุการ 
อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง     ผู้ช่วยเลขานุการ 

  เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๒ การบริหารการเงิน  ได้แก่    
 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวางแผนพัฒนา หัวหน้า        

อาจารย์สุทธีรา  ค าบุญเรือง ผู้ช่วย 
 อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง ผู้ช่วย         

อาจารย์ชุติมา  สังวรินทะ ผู้ช่วย 
 นางสุมาพร  จั่นศรี เลขานุการ 

    นางพรวิลัย  วัฒนศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ  
   นางสาวรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง ผู้ช่วยเลขานุการ 
    
        เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๓ การบริหารความเสี่ยง และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๓ ด้านการบริหารและ      
ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ได้แก่  

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวางแผนพัฒนา  หวัหน้า 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ที่ปรึกษา 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   ผู้ช่วย 
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วย 

หัวหน้าส านักงานคณบดี      ผู้ช่วย 
อาจารย์ธวชินี  ลาลิน       ผู้ช่วย 
อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร      ผู้ช่วย 
อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า      ผู้ช่วย 

       ๗/ผู้ช่วยศาสตราจารย.์.….. 



 ๗ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ  สายจันดี     ผู้ช่วย 
อาจารย์อนุพงษ์  รุ่งน้อย      ผู้ช่วย 
นางขนิษฐา  ศิริรัตน์       ผู้ช่วย 
นายจิรพงศ ์ เทียนแขก      ผู้ช่วย 
นางสาวรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง      ผู้ช่วย 
นายตั้ม  ค าพ่วง       ผู้ช่วย 
นายอิสราวัชร  เฟื่องอ่ิม      เลขานุการ 
อาจารย์สุทธีรา  ค าบุญเรือง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสุมาพร  จั่นศรี       ผู้ช่วยเลขานุการ 

   เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๔ การบริหารงานด้านหลักธรรมาภิบาล และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๓ ด้าน
การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๙, ๑๐ 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้า  
 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวางแผนพัฒนา   ผู้ช่วย 
 หัวหน้าส านักงานคณบดี ผู้ช่วย 

นางพรวิลัย  วัฒนศิริ ผู้ช่วย 
นายจิรพงษ์  เทียนแขก ผู้ช่วย                                                 

  นางขนิษฐา  ศิริรัตน์   ผู้ช่วย 
นายตั้ม  ค าพ่วง ผู้ช่วย 
นายอิสราวัชร  เฟื่องอ่ิม ผู้ช่วย 
นายเมตตรัย  ตะติยะ ผู้ช่วย 
นางสุมาพร  จั่นศรี เลขานุการ 
นางสาวรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง ผู้ช่วยเลขานุการ   

    เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๕ การจัดการความรู้ ได้แก่   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   หัวหน้า 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม  ผู้ช่วย 
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์  ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวิชิต  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก ์  ผู้ช่วย 
อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ  ผู้ช่วย 
อาจารย์อนุพงษ์  รุ่งน้อย  ผู้ช่วย  
อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง  ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.อภิญญา  จอมพิจิตร   ผู้ช่วย 
อาจารย์อิสสราพร  กล่อมกล่ านุ่ม  ผู้ช่วย 
อาจารย์ศศิพิชญ์นาถธ์  ดีสิงห์   ผู้ช่วย 
อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ  เลขานุการ                                                          
นางพรวิลัย  วัฒนศิริ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายจิรพงษ์  เทียนแขก   ผู้ช่วยเลขานุการ 

            ๘ /เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๖ ….. 



 ๘ 
 

    เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๖ การบริหารและพัฒนาบุคลากร และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๒ ด้าน
คุณภาพอาจารย์ผู้สอน ตัวบ่งชี้ที่ ๕, ๘ และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๓ ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา     
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    หัวหน้า 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวางแผนพัฒนา  ผู้ช่วย 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย     ผู้ช่วย  
รองคณบดีฝ่ายวิจัยกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วย 
หัวหน้าส านักงานคณบดี      ผู้ช่วย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์  วงศ์ค าจันทร์    ผู้ช่วย 
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์    ผู้ช่วย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์    ผู้ช่วย  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ    ผู้ช่วย 

อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ   ผู้ช่วย 
อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา     ผู้ช่วย 
อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้      ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน     ผู้ช่วย 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ      ผู้ช่วย 
อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง      ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ  สายจันดี     ผู้ช่วย  
อาจารย์ ดร.โชคธ ารงค์  จงจอหอ     ผู้ช่วย 
อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์         ผู้ช่วย                                                                                                                                   
อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง      ผู้ช่วย     
นางสุมาพร  จั่นศรี       ผู้ช่วย 
นางพรวิลัย  วัฒนศิริ       ผู้ช่วย 
นายจิรพงษ์  เทียนแขก      ผู้ช่วย 
นายเมตตรัย  ตะติยะ       ผู้ช่วย 
นางสาวรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง      ผู้ช่วย 
นายตั้ม  ค าพ่วง       เลขานุการ 

 นางขนิษฐา  ศิริรัตน์                ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายอิสราวัชร  เฟื่องอ่ิม               ผูช้่วยเลขานุการ 

 เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๗ การประกันคุณภาพการศึกษา 
   รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวางแผนพัฒนา  หัวหน้า 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ผู้ช่วย                                                         
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม  ผู้ช่วย 
หัวหน้าส านักงานคณบดี  ผู้ช่วย 
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์    ผู้ช่วย 

      ๙ /อาจารย์นารถนรี ...….. 



 ๙ 
 
อาจารย์นารถนรี  เฟ่ืองอ่ิม      ผู้ช่วย 
อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา     ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.รัษฏากร  วินิจกุล      ผู้ช่วย 
อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ      ผู้ช่วย 
อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ      ผู้ช่วย.  
อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง      ผู้ช่วย 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ      ผู้ช่วย 
อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง      ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.อภิญญา  จอมพิจิตร      ผู้ช่วย 
อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์       ผู้ช่วย 
อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์     ผู้ช่วย 
อาจารย์ธวชินี  ลาลิน       ผู้ช่วย 
อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร       ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน     ผู้ช่วย 
อาจารย์ธีริทธิ์  กันยารอง       ผู้ช่วย 

   อาจารย์ปภาตพงศ์  วันภักดี  ผู้ช่วย 
   อาจารย์ประพีร์  ประสิทธิพันธ์  ผู้ช่วย 

อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ      ผู้ช่วย 
อาจารย์อานนท์  คล้ายผา      ผู้ช่วย 
อาจารย์ชุติมา  สังวรินทะ      ผู้ช่วย 
อาจารย์ดวงนภา  ลาภใหญ่      ผู้ช่วย 

 นายอิสราวัชร  เฟื่องอ่ิม      เลขานุการ 
นางขนิษฐา  ศิริรัตน์                ผู้ช่วยเลขานุการ 
นางพรวิลัย  วัฒนศิริ                ผูช้่วยเลขานุการ 
นายจิรพงษ์  เทียนแขก                ผูช้่วยเลขานุการ 

  

  ๒.๑.๕.๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  ได้แก่   
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวางแผนพัฒนา      หัวหน้า 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        ที่ปรึกษา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย     ผู้ช่วย 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วย 
หัวหน้าส านักงานคณบดี      ผู้ช่วย 

 ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ผู้ช่วย 
 ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ผู้ช่วย 
 ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์  ผู้ช่วย 
 ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  ผู้ช่วย 

  ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน  ผู้ช่วย 
 
๑๐ /ประธานโปรแกรมวิชา ...... 



 ๑๐ 
 

 ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย  ผู้ช่วย 
  ประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา  ผู้ช่วย 

 ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  ผู้ช่วย 
 ประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  ผู้ช่วย 
 ประธานโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ  ผู้ช่วย 

 ประธานโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา   ผู้ช่วย 
 อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า  ผู้ช่วย 

 อาจารย์ ดร.อภิญญา  จอมพิจิตร  ผู้ช่วย 
อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์     ผู้ช่วย 
อาจารย์นารถนรี  เฟ่ืองอ่ิม      ผู้ช่วย  
อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ       ผู้ช่วย 

            อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ       ผู้ช่วย 
อาจารย์อิสสราพร  กล่อมกล่ านุ่ม      ผู้ช่วย      
อาจารย์บุญญาวัฒน์  ศรีวังราช     ผู้ช่วย 
อาจารย์จริาพร  ภูวรัตนาวิวิธ      ผู้ช่วย 
อาจารย์สุทธีรา  ค าบุญเรือง        ผู้ช่วย 
อาจารย์พัตรา  ค าสีหา      ผู้ช่วย      
อาจารย์อนุพงษ์  รุ่งน้อย      ผู้ช่วย 
อาจารย์มุทิตา  นาคเมือง      ผู้ช่วย 

   อาจารย์ปภาตพงศ์  วันภักดี  ผู้ช่วย 
   อาจารย์ประพีร์  ประสิทธิพันธ์  ผู้ช่วย 

 นายอิสราวัชร  เฟื่องอ่ิม  เลขานุการ 
 นางพรวิลัย  วัฒนศิริ        ผูช้่วยเลขานุการ 
 นายจิรพงษ์  เทียนแขก        ผูช้่วยเลขานุการ 

  

 ๒.๒ คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  มีหน้าที่ วางแผนการด าเนินงาน 
(P) ปฏิบัติงาน (D) จัดท ารายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน (C)  ตามกรอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รวมถึงการน าผลการประเมินไป
วางแผนปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานในรอบปีถัดไป (A) ประกอบด้วย           

  ๒.๒.๑  หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม หัวหน้า  

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต ผู้ช่วย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาบารมี  สว่างวงศ์ ผู้ช่วย 

   อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์  สุทธิรอด ผู้ช่วย                                                                                    
   อาจารย์ ดร.รัษฏากร  วินิจกุล เลขานุการ 
   อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
                                                                        ๑๑/๒.๒.๒ โปรแกรมวิชา ...... 



 ๑๑ 
 

  ๒.๒.๒  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย 
   อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา  หัวหน้า 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม                                          ผู้ช่วย                                              
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาบารมี  สว่างวงศ์                                 ผู้ช่วย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรรกพร  สุขเกษม                         ผู้ช่วย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์            ผูช้่วย 
   อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ  ผู้ช่วย 
   อาจารย์ ดร.รัษฏากร  วินิจกุล                                                     ผู้ช่วย 
   อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล   ผู้ช่วย 
   อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า                                                           ผู้ช่วย 

  อาจารย์ ดร.วาสนา  อาจสาลกิรณ์                                                เลขานุการ 
                                                                 

  ๒.๒.๓  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ประกอบด้วย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ  สายจันดี หัวหน้า 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชิน  รอดก าเหนิด ผู้ช่วย 
   อาจารย์อภิชาติ  บวบขม ผู้ช่วย 
   อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์ ผู้ช่วย                                                                                
   อาจารย์ศรัณย์  จงรักษ์ ผู้ช่วย 
    อาจารย์อนุพงษ์  รุ่งน้อย เลขานุการ                       
   

  ๒.๒.๔  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  ประกอบด้วย 
   อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ หัวหน้า 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ ผู้ช่วย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์ ผู้ช่วย 
   อาจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวิชิต ผู้ช่วย 
   อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม ผู้ช่วย  
    อาจารย์ชุติมา  สังวรินทะ ผู้ช่วย 
   อาจารย์อานนท์  คล้ายผา ผู้ช่วย 
   อาจารย์สุธาสิณี  ขุนทองนุ่ม  ผู้ช่วย 
   อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช ผู้ช่วย 
   อาจารย์วาลินา  สังวรินทะ ผู้ช่วย 
   อาจารย์ศศิพิชญ์นาถธ์  ดีสิงห์ เลขานุการ 
                                                                                               

  ๒.๒.๕  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  ประกอบด้วย 
   อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง หัวหน้า 
   รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์ ผู้ช่วย 
                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้ช่วย  

                                                                         
                                                                           ๑๒/อาจารย์จิราพร  ........ 



 ๑๒ 
    
   อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ ผู้ช่วย 

    อาจารย์สุทธีรา  ค าบุญเรือง ผู้ช่วย 
                                     อาจารย์ณัฐพล  บ้านไร่ ผู้ช่วย 

   อาจารย์จิราพร  ภูวรัตนาวิวิธ เลขานุการ                                            

  ๒.๒.๖ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศกึษา ประกอบด้วย 
   อาจารย์ ดร.โชคธ ารงค์  จงจอหอ หัวหน้า 
   รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก ผู้ช่วย 

    รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ ผู้ช่วย                                                                   
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา  ทองเอม ผู้ช่วย 
   อาจารย์นารถนรี  เฟ่ืองอ่ิม เลขานุการ 
 

  ๒.๒.๗  โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ประกอบด้วย 
   อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง หัวหน้า 
   รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ ผู้ช่วย  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์  เขียวเขิน ผู้ช่วย 
   อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล ผู้ช่วย  
   อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ ผู้ช่วย 
   อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ เลขานุการ  

  ๒.๒.๘  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  ประกอบด้วย 
   อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน หัวหน้า 

   อาจารย์ ดร.วิทยา  คามุณี                                                        ผู้ช่วย     
   อาจารย์ ดร.โอกามา  จ่าแกะ ผู้ช่วย  

   อาจารย์ธวชินี  ลาลิน ผู้ช่วย 
   อาจารย์อิสสราพร  กล่อมกล่ านุ่ม ผู้ช่วย 

   อาจารย์ภูริณัฐ  โชติวรรณ ผู้ช่วย 
   อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร เลขานุการ 
                                                                                                   

   ๒.๒.๙  โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาสพงษ์  รู้ท านอง หัวหน้า 
   อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฎีระ ผู้ช่วย  
   อาจารย์ภาวิณี  ภูจริต ผู้ช่วย 
   อาจารย์ดวงนภา  ลาภใหญ่ ผู้ช่วย 
   อาจารย์พัตรา  ค าสีหา เลขานุการ 
 

   
 
 
 
                                                       ๑๓/๒.๒.๑๐ โปรแกรมวิชาภาษาจีน.... 



 ๑๓ 
 
  ๒.๒.๑๐ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ประกอบด้วย 

   อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์ หัวหน้า 
   อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์ ผู้ช่วย                                                                        
   อาจารย์ปุณยนุช  โพธิ์อ่วม ผู้ช่วย 
   อาจารย์ Kang, Chiung – Wen ผู้ช่วย 
   อาจารย์ ดร.อภิญญา  จอมพิจิตร เลขานุการ 
     

  ๒.๒.๑๑ โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ประกอบด้วย 
   อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้ หัวหน้า 
   รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว ผู้ช่วย  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกด ี ผู้ช่วย 
   อาจารย์ ดร.อัครพล  ชูเชิด ผู้ช่วย                                                            

   อาจารย์มุทิตา  นาคเมือง ผู้ช่วย 
   อาจารย์สุธีรัชสิน  จันทร์แย้มธรา ผู้ช่วย                                                         
   อาจารย์ประพีร์  ประสิทธิพันธ์ ผู้ช่วย 
   อาจารย์ธีริทธิ์  กันยารอง ผู้ช่วย 
   อาจารย์ปภาตพงศ์  วันภักดี เลขานุการ 

  
 

 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
                          
 
                       

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชิน  รอดก าเหนิด) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


