
 
    
 
 
 

 

ค ำสั่งคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ที่  00026/2564                               

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติงำนในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
------------------------------------------ 

  เพ่ือให้กำรบริหำรและกำรปฏิบัติรำชกำรตำมพันธกิจของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๖ แห่งพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์จึงแต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติงำนในคณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 ได้แก่ 
 

๑. คณะกรรมการบริหาร   มีหน้ำที่  ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำตำมพันธกิจของคณะ      
ทั้งด้ำนกำรผลิตบัณฑิต  กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำร กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กำรบริหำรงำน
งบประมำณ  กำรบริหำรงำนบุคคลในระดับโปรแกรมวิชำ  ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผลงำน 
โครงกำร และแผนงำน รวมทั้งให้ค ำปรึกษำและข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนในด้ำนต่ำงๆ แก่คณบดี   
ประกอบด้วย 
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประดิษฐ์  นำรีรักษ์    ที่ปรึกษำ 
  คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์     ประธำนกรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร     กรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร    กรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ  กรรมกำร 
  รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม   กรรมกำร 
  ประธำนโปรแกรมวิชำรัฐประศำสนศำสตร์    กรรมกำร 
  ประธำนโปรแกรมวิชำนิติศำสตร ์    กรรมกำร 
  ประธำนโปรแกรมวิชำกำรพัฒนำสังคม    กรรมกำร 
  ประธำนโปรแกรมวิชำภำษำไทย     กรรมกำร 
  ประธำนโปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ    กรรมกำร 
  ประธำนโปรแกรมวิชำภำษำจีน     กรรมกำร 
  ประธำนโปรแกรมวิชำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์   กรรมกำร 
  ประธำนโปรแกรมวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศึกษำ กรรมกำร 
  ประธำนโปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ    กรรมกำร 
  ประธำนโปรแกรมวิชำภูมิสำรสนเทศ    กรรมกำร 
  หัวหน้ำกลุ่มวิชำปรัชญำและศำสนำ    กรรมกำร 
  หัวหน้ำกลุ่มวิชำนำฏศิลป์และกำรละคร    กรรมกำร 
  หัวหน้ำศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและสหกิจศึกษำ  กรรมกำร 

หัวหน้ำศูนย์สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ (GIS)     กรรมกำร 
หัวหน้ำศูนย์พัฒนำควำมรู้ด้ำนกฎหมำย กำรเมืองกำรปกครอง- 
และกำรวิจัยทำงสังคมเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น   กรรมกำร 

๒/หัวหน้ำศูนย์คอมพิวเตอร์ ….. 



- 2 - 
หัวหน้ำศูนย์คอมพิวเตอร์     กรรมกำร 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๒.๑ งานวิชาการ  มีหน้ำที่ ประสำนงำนด้ำนวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัย กับคณะและโปรแกรม

วิชำ เพ่ือให้ข้อมูล และรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ ของโปรแกรมวิชำให้กับคณะ จัดกิจกรรม/โครงกำรงำนด้ำนวิชำกำร
ต่ำงๆ ของคณะ จัดประเมินผลกำรจัดกิจกรรมและประมวลผลภำพรวม จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก  ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรหลักสูตร  กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
และกำรประเมินผู้ เรียน คุณภำพของบัณฑิต และกำรพัฒนำบุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน  
ประกอบด้วย 

 รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุชิน  รอดก ำเหนิด    ที่ปรึกษำ 
 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร      ประธำนกรรมกำร 

รองศำสตรำจำรย์ ดร. ประดิษฐ์  นำรีรักษ์    กรรมกำร 
รองศำสตรำจำรย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช พรหมภำสิต   กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม    กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปำลวรรธก์ กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โอกำมำ  จ่ำแกะ กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธวชินี  ลำลิน     กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.กรรณิกำ  อุสสำสำร     กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.ณัฐพล  บ้ำนไร่     กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.สุวภัทร  หนุ่มค ำ     กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.อภิญญำ  จอมพิจิตร     กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.โชคธ ำรงค์  จงจอหอ     กรรมกำร 
อำจำรย์ศรัณย์  จงรักษ์      กรรมกำร 
อำจำรย์จิรำพร  ภูวรัตนำวิวิธ     กรรมกำร 
อำจำรย์สุทธีรำ ค ำบุญเรือง     กรรมกำร 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ      กรรมกำร 
อำจำรย์ประภัสสรำ ห่อทอง     กรรมกำร 
อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์     กรรมกำร 
อำจำรย์ศศิพิชญ์นำถธ์  ดีสิงห์     กรรมกำร 
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง      กรรมกำร 
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ     กรรมกำร 
อำจำรย์ธีริทธิ์  กันยำรอง      กรรมกำร 
อำจำรย์มุทิตำ  นำคเมือง      กรรมกำร 
อำจำรย์สุธีรัชสิน  จันทร์แย้มธรำ     กรรมกำร 
อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ      กรรมกำร 
อำจำรย์ภำวิณี  ภูจริต      กรรมกำร 
อำจำรย์ภัสร์ศศิร์  พลำยละหำร     กรรมกำร 

         3./นำงขนิษฐำ ... 
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นำงขนิษฐำ  ศิริรัตน์      กรรมกำร   
นำงสำวรุ่งทิวำ  เหมืองอ่อง     กรรมกำร 
นำงสำวรุ่งทิวำ  ฉัตรชัยสุริยำ     กรรมกำร 
อำจำรย์อรัญญำรัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสุมำพร  จั่นศรี     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

 ๒.2 งานวิจัย  มีหน้ำที่ประสำนงำนด้ำนวิจัยระหว่ำงมหำวิทยำลัย กับคณะและโปรแกรมวิชำ 
เพ่ือให้ข้อมูล และรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ ของโปรแกรมวิชำให้กับคณะ  ร่วมจัดกิจกรรม/โครงกำรงำนด้ำนวิจัยและ
กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย  แสวงหำแหล่งทุนกำรวิจัย  ติดตำมกำรด ำเนินงำนวิจัยของบุคลำกร               
จัดประเมินผลกำรจัดกิจกรรมด้ำนวิจัยและประมวลผลภำพรวม จัดระบบและด ำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้ งภำยในและภำยนอก ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบและกลไก        
กำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ และกำรจัดกำรควำมรู้  ประกอบด้วย 

 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประดิษฐ์  นำรีรักษ์    ที่ปรึกษำ 
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร    ประธำนกรรมกำร 

  รองศำสตรำจำรย์มัย  ตะติยะ     กรรมกำร 
รองศำสตรำจำรย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์    กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำกร  ประคองชำติ   กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม    กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ตรรกพร  สุขเกษม    กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โอกำมำ จ่ำแกะ    กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ปำรชิำติ  สำยจันดี    กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มัลลิกำ  ทองเอม    กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.รัษฎำกร วินิจกุล     กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.วำสนำ  อำจสำลิกรณ์     กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.ณัฐพล  บ้ำนไร่     กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.อภิญญำ จอมพิจิตร     กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร. โชคธ ำรงค์  จงจอหอ     กรรมกำร 
อำจำรย์ศุภฤทธิ์  ธำรำทิพย์นรำ     กรรมกำร 
อำจำรย์ศรัณย์  จงรักษ์      กรรมกำร 
อำจำรย์อิสรำพร  กล่อมกล่ ำนุ่ม     กรรมกำร 
อำจำรย์ ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข     กรรมกำร 
อำจำรย์จิรำพร  ภูวรัตนำวิวิธ     กรรมกำร 
อำจำรย์สุทธีรำ ค ำบุญเรือง     กรรมกำร 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ      กรรมกำร 
อำจำรย์ประภัสสรำ ห่อทอง     กรรมกำร 
อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์     กรรมกำร 
อำจำรย์มำลัยรัตน์  คณิตชยำนันท์     กรรมกำร 
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง      กรรมกำร 
อำจำรย์มุทิตำ  นำคเมือง      กรรมกำร 

4./อำจำรย์ปภำตพงศ์... 
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อำจำรย์ปภำตพงศ์  วันภักดี     กรรมกำร 
อำจำรย์ภำวิณี  ภูจริต      กรรมกำร 
อำจำรย์ภัสร์ศศิร์  พลำยละหำร     กรรมกำร 
นำงสำวรุ่งทิวำ  เหมืองอ่อง     กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โอกำมำ  จ่ำแกะ    เลขำนุกำร  
นำงพรวิลัย  วัฒนศิริ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

 ๒.3 งานบริการวิชาการ  มีหน้ำที่พัฒนำระบบและกลไกในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ท้องถิ่น 
จัดท ำและทบทวนแผนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่น  ประสำนงำนแต่ละโปรแกรมวิชำเพ่ือจัดท ำข้อมู ลบริกำร
วิชำกำรในภำยรวมของคณะฯ  สร้ำงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกทั้งภำครัฐและ
เอกชน ก ำหนดหลักเกณฑ์และ/ หรือระเบียบในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ท้องถิ่น สร้ำงระบบจูงใจและประเมิน
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่ท้องถิ่นของอำจำรย์  จัดอบรมให้ควำมรู้แก่อำจำรย์เพ่ือสำมำรถ
ให้บริกำรทำงวิชำกำร  เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำ จัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกลไกสนับสนุนกำรน ำกระบวนกำร
บริกำรทำงวิชำกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  กำรจัดบริกำรทำงวิชำกำร กำรจัดท ำแผนกำรใช้
ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร  ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช  พรหมภำสิต   ที่ปรึกษำ 
 รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร     ประธำนกรรมกำร 
รองศำสตรำจำรย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์    กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชวงศักดิ์  เขียวเขิน    กรรมกำร  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญญำบำรมี  สว่ำงวงศ์   กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โอกำมำ จ่ำแกะ    กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ปำรชิำติ  สำยจันดี    กรรมกำร   
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำลิสำ  ศริิธรรมเกต ุ    กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม     กรรมกำร 
อำจำรย์ฤทธิรงค์  เกำฏีระ      กรรมกำร 
อำจำรย์นันทนัช  ตนบุญ      กรรมกำร 
อำจำรย์ชุติมำ  สังวรินทะ      กรรมกำร 
อำจำรย์ศุภฤทธิ์  ธำรำทิพย์นรำ     กรรมกำร 
อำจำรย์ศรัณย์  จงรักษ์      กรรมกำร 
อำจำรย์อนุพงศ์  รุ่งน้อย      กรรมกำร 
อำจำรย์อิสรำพร กล่อมกล่ ำนุ่ม     กรรมกำร 
อำจำรย์จิรำพร  ภูวรัตนำวิวิธ     กรรมกำร 
อำจำรย์สุทธีรำ  ค ำบุญเรือง     กรรมกำร 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ      กรรมกำร 
อำจำรย์ประภัสสรำ ห่อทอง     กรรมกำร 
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ     กรรมกำร 
อำจำรย์มำลัยรัตน์  คณิตชยำนันท์     กรรมกำร 

 5./อำจำรย์นำรถนรี... 
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อำจำรย์นำรถนรี  เฟ่ืองอ่ิม      กรรมกำร 
อำจำรย์ปภำตพงศ์  วันภักดี     กรรมกำร 
อำจำรย์ประพีร์  ประสิทธิพันธ์     กรรมกำร 
อำจำรย์จักรกฤษณ์  เรือนวุฒิ     กรรมกำร 
อำจำรย์ภำวิณี  ภูจริต      กรรมกำร 
อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ      กรรมกำร 
อำจำรย์ภัสร์ศศิร์  พลำยละหำร     กรรมกำร 
นำงพรวิลัย  วัฒนศิริ      กรรมกำร 
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก      กรรมกำร 
นำยอิสรำวัชร  เฟื่องอ่ิม      กรรมกำร 
อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์     กรรมกำร 
นำงนำงสุมำพร  จั่นศรี      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงขนิษฐำ  ศิริรัตน์         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
 

 ๒.๔ งานกิจการนักศึกษา  มีหน้ำที่จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ จัดท ำโครงกำร/ 
กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำคุณลักษณะบัณฑิตระดับคณะ  ประสำนแต่ละโปรแกรมวิชำเพ่ือจัดท ำข้อมูลด้ำนงำน
กิจกำรนักศึกษำในภำพรวมของคณะฯ  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำรวมถึงก ำกับดูแลกำรด ำเนินกิจกรรมของชมรม และ
ชุมนุม จัดบริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ  วำงแนวปฏิบัติในเรื่องวินัยนักศึกษำ จัดกิจกรรมพัฒนำศิษย์เก่ำ  
ประสำนงำนกับสมำคมศิษย์เก่ำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ก ำกับ ดูแล นักศึกษำวิชำทหำรของคณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกลไกกำรดูแลช่วยเหลือนักศึกษำในระดับหลักสูตร  กำรบริกำรนักศึกษำ และกำรจัดกิจกรรม
นักศึกษำ ประกอบด้วย  
  รองศำสตรำจำรย์มัย  ตะติยะ     ที่ปรึกษำ 
  รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ และศิลปวัฒนธรรม   ประธำนกรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มัลลิกำ  ทองเอม    กรรมกำร 

 อำจำรย์ ดร. วิชุรำ วินัยธรรม     กรรมกำร 
 อำจำรย์ ดร.อภิชำติ  บวบขม     กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน     กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.กรรณิกำ อุสสำสำร     กรรมกำร 

  อำจำรย์ ดร.วำสนำ อำจสำลิกรณ์     กรรมกำร 
อำจำรย์อรัญญำรัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล    กรรมกำร 
อำจำรย์ศุภฤทธิ์ ธำรำทิพย์นรำ     กรรมกำร 
อำจำรย์สุธำสินี ขุนทองนุ่ม     กรรมกำร 
อำจำรย์จิรำพร  ภูวรัตนำวิวิธ     กรรมกำร 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ      กรรมกำร 
อำจำรย์ประภัสสรำ ห่อทอง     กรรมกำร 
อำจำรย์มำลัยรัตน์ คณิตชยำยนันท์     กรรมกำร 
อำจำรย์ปุณยนุช  โพธิ์อ่วม      กรรมกำร 
อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์     กรรมกำร 

6./อำจำรย์วนัสนันท์ ... 
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อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ     กรรมกำร 
อำจำรย์นำรถนรี  เฟ่ืองอ่ิม      กรรมกำร 
อำจำรย์ประพีร์  ประสิทธิพันธ์     กรรมกำร 
อำจำรย์ศศิธร  ศิริรัตน์      กรรมกำร 
อำจำรย์ฤทธิรงค์  เกำฏีระ      กรรมกำร 
อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ      กรรมกำร  
อำจำรย์ภัสร์ศศิร์  พลำยละหำร     กรรมกำร 
นำยอิสรำวัชร  เฟื่องอ่ิม      กรรมกำร 
นำยเมตตรัย  ตะติยะ      กรรมกำร 
อำจำรย์อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
อำจำรย์อนุพงศ์  รุ่งน้อย        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
นำยตั้ม  ค ำพ่วง         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

 ๒.๕ งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีหน้ำที่  จัดท ำแผนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดท ำ
โครงกำร/ กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  ประสำนงำนกับโปรแกรมวิชำเพ่ือจัดท ำข้อมูลด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมในภำพรวมของคณะฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษำและบุคลำกรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม  สร้ำงควำมร่วมมือทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชน 
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและ
วัฒนธรรม  กำรจัดกลไกสนับสนุนกำรสอดแทรกและกำรบูรณำกำรศิลปะและวัฒนธรรม  รวมถึงภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นในกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของทุกหลักสูตร  ประกอบด้วย 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย  พวกดี     ที่ปรึกษำ 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม   ประธำนกรรมกำร 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศรัณย์  วงศ์ค ำจันทร์    กรรมกำร  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ   กรรมกำร 
ศำสตรำจำรย์ ดร.โอกำมำ จ่ำแกะ     กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.อภิชำติ  บวบขม     กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.รัษฎำกร วินิจกุล     กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.วำสนำ อำจสำลิกรณ์     กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร. โชคธ ำรงค์ จงจอหอ     กรรมกำร 
อำจำรย์ศุภฤทธิ์  ธำรำทิพย์นรำ     กรรมกำร  
อำจำรย์อนุพงศ์  รุ่งน้อย      กรรมกำร 
อำจำรย์อิสรำพร  กล่อมกล่ ำนุ่ม     กรรมกำร 
อำจำรย์ชุติมำ  สังวรินทะ      กรรมกำร 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ      กรรมกำร 
อำจำรย์ประภัสสรำ  ห่อทอง     กรรมกำร 
อำจำรย์มำลัยรัตน์  คณิตชยำนันท์     กรรมกำร 
อำจำรย์ปุณยนุช  โพธิ์อ่วม      กรรมกำร 

 อำจำรยบ์ัญชำ  วัฒนำทัศนีย์     กรรมกำร 
 อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ     กรรมกำร  

7./อำจำรย์อนุลักษณ์  ... 
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อำจำรย์อนุลักษณ์  อำสำสู้     กรรมกำร 

 อำจำรย์จักรกฤษณ์  เรือนวุฒิ     กรรมกำร 
อำจำรย์ณัฐพงศ์  บุญครอบ     กรรมกำร  
อำจำรย์ฤทธิรงค์  เกำฏีระ      กรรมกำร  
อำจำรย์ภัสร์ศศิร์  พลำยละหำร     กรรมกำร  
อำจำรย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ     กรรมกำร  
อำจำรย์กิตติณัฏฐ์  ศิริรัตน์     กรรมกำร  
อำจำรย์สำยสุนีย์  ผำสุขคีรี     กรรมกำร  
นำยอิสรำวัชร  เฟื่องอ่ิม      กรรมกำร  
นำยเมตตรัย  ตะติยะ      กรรมกำร  

อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำยตั้ม  ค ำพ่วง      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

 ๒.6 งานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้ำที่ จัดท ำร่ำงนโยบำยและแนวกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ จัดวำงระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ควบคุม ดูแล ประสำนงำน และด ำเนินกำร
รวบรวมผลกำรด ำเนินงำน  ติดตำมข้อมูลเอกสำรหลักฐำนตำมตัวชี้วัดต่ำงๆ เพ่ือให้กำรจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินตนเองของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
ประกอบด้วย 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โอกำมำ  จ่ำแกะ    ที่ปรึกษำ 

รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ประธำนกรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ตรรกพร  สุขเกษม    กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ปำรชิำติ  สำยจันดี    กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มัลลิกำ  ทองเอม    กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.กรรณิกำ  อุสสำสำร     กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.อภิญญำ  จอมพิจิตร     กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.สุวภัทร  หนุ่มค ำ     กรรมกำร 
อำจำรย์ดร. โชคธ ำรงค์  จงจอหอ     กรรมกำร 
อำจำรย์ศุภฤทธิ์  ธำรำทิพย์นรำ     กรรมกำร 
อำจำรย์อนุพงศ์  รุ่งน้อย      กรรมกำร 
อำจำรย์ชุติมำ  สังวรินทะ      กรรมกำร 
อำจำรย์สุทธีรำ  ค ำบุญเรือง     กรรมกำร 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ      กรรมกำร 
อำจำรย์ปุณยนุช  โพธิ์อ่วม      กรรมกำร 
อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์     กรรมกำร 
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ     กรรมกำร 
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง      กรรมกำร 
อำจำรย์มุทิตำ  นำคมือง      กรรมกำร 
อำจำรย์ปภำตพงศ์  วันภักดี     กรรมกำร 
อำจำรย์ธีริทธิ์  กันยำรอง      กรรมกำร 
อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ      กรรมกำร 

         8./อำจำรย์ภำวิณี  ...  
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อำจำรย์ภำวิณี  ภูจริต      กรรมกำร 
อำจำรย์ภัสร์ศศิร์  พลำยละหำร     กรรมกำร 
นำยตั้ม  ค ำพ่วง       กรรมกำร 
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก      กรรมกำร 
นำงสุมำพร  จั่นศรี      กรรมกำร 
อำจำรย์ประภัสสรำ  ห่อทอง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำยอิสรำวัชร  เฟ่ืองอ่ิม         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

๒.7 งานวางแผนพัฒนา  มีหน้ำที่ ประสำนงำนกำรวำงแผนพัฒนำคณะ  รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ
ของคณะ  ศึกษำวิเครำะห์  สังเครำะห์ข้อมูล/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือจัดท ำแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี  ประสำนกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขออนุมติงบประมำณประจ ำปี  ติดตำมประเมินผลแผนและโครงกำร
ประจ ำปีงบประมำณ  รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรของคณะ  จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้ง
ภำยในและภำยนอกในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับกำรวำงแผน กำรด ำเนินงำนตำมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช  พรหมภำสิต   ที่ปรึกษำ 
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมสำสตร์ ที่ปรึกษำ 
รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประธำนกรรมกำร 
 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร      กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร    กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ตรรกพร สุขเกษม กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ปำริชำติ  สำยจันดี กรรมกำร 
ผู้ศำสตรำจำรย์ธวชินี ลำลิน กรรมกำร  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มัลลิกำ ทองเอม กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน  กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.อภิญญำ จอมพิจิตร กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร. โชคธ ำรงค์ จงจอหอ กรรมกำร 
อำจำรย์อรัญญำรัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล กรรมกำร 
อำจำรย์ศุภฤทธิ์ ธำรำทิพย์นรำ กรรมกำร 
อำจำรย์จิรำพร  ภูวรัตนำวิวิธ กรรมกำร 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ กรรมกำร 
อำจำรย์ประภัสสรำ ห่อทอง กรรมกำร 
อำจำรย์ปุณยนุช โพธิ์อ่วม กรรมกำร  
อำจำรย์บัญชำ วัฒนำทัศนีย์ กรรมกำร 
อำจำรย์จิรพงศ์ ยืนยง กรรมกำร 
อำจำรย์วนัสนันท์ นุชนำรถ กรรมกำร 
อำจำรย์อนุลักษณ์ อำสำสู้ กรรมกำร 
อำจำรย์ศศิธร ศิริรัตน์ กรรมกำร 
อำจำรย์พัตรำ ค ำสีหำ กรรมกำร 
อำจำรย์ภำวิณี ภูจริต กรรมกำร 
อำจำรย์ภัสร์ศศิร์ พลำยละหำร กรรมกำร 

 9./อำจำรย์ชุติมำ... 
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อำจำรย์ชุติมำ สังวรินทะ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำยตั้ม  ค ำพ่วง                                                           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
นำยอิสรำวัชร  เฟื่องอ่ิม                                                  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

๒.8 งานบริหารทั่วไป  
๒.8.๑ งานบริหารส านักงานคณบดี  มีหน้ำที่  บริหำรจัดกำรเกี่ยวกับงำนภำยในส ำนักงำนคณบดี 

เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ได้แก่  ระบบงำนสำรบรรณและธุรกำร  กำรประชุม  
งบประมำณและกำรเงิน  บัญชี พัสดุ ยำนพำหนะ และอำคำรและสถำนที่ รวมถึงจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบประมำณและกำรเงิน  และจัดท ำรำยงำน
ติดตำมตรวจสอบและประเมินผลงำนของผู้บริหำร 

คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    ที่ปรึกษำ  
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ประธำนกรรมกำร 
นำงพรวิลัย  วัฒนศิริ      กรรมกำร 
นำงขนิษฐำ  ศิริรัตน์      กรรมกำร 
นำยตั้ม  ค ำพ่วง       กรรมกำร 
นำยอิสรำวัชร  เฟื่องอ่ิม      กรรมกำร 
นำยเมตตรัย  ตะติยะ      กรรมกำร 
นำยถนอม  ใจฟู       กรรมกำร 
นำงรัชดำ  เกษำพร      กรรมกำร 
นำงจันทร์ดี  หอมมำ      กรรมกำร 
นำงสำวชะลอ  ข ำมำ      กรรมกำร 
นำงสำวนิภำพรรณ  ใจฟู      กรรมกำร 
นำงสำวรุ่งทิวำ  เหมือนอ่อง     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 นำงสำวรุ่งทิวำ  ฉัตรชัยสุริยำ        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๒.8.2  งานบริหารและพัฒนาบุคลากร  มีหน้ำที่  วิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเป็นข้อมูล
ส ำหรับจัดท ำร่ำงแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรของคณะ  ส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกร  
รับฟังควำมคิดเห็นของบุคลำกรภำยในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ในช่องทำงที่เหมำะสม น ำเสนอแผนฯ 
ต่อคณะกรรมกำรบริหำรคณะ และคณะกรรมกำรประจ ำคณะ เผยแพร่แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร       
ต่อสำธำรณชน  ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำรของคณะเพ่ือให้มีกำรน ำแผนไปปฏิบัติให้บรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
และประเมินผลแผนฯ เพ่ือน ำเสนอผู้เกี่ยวข้องทรำบ  รวมทั้งจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ               
ทั้งภำยในและภำยนอกในเรื่องที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร  ประกอบด้วย 

คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    ที่ปรึกษำ 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร      ประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร    กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ  กรรมกำร  
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ และศิลปวัฒนธรรม   กรรมกำร 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์ค ำจันทร์    กรรมกำร 
รองศำสตรำจำรย์มัย  ตะติยะ     กรรมกำร 

10./รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุชิน  ... 
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รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุชิน  รอดก ำเหนิด    กรรมกำร 
รองศำสตรำจำรย์มัย  ตะติยะ      กรรมกำร 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประดิษฐ์  นำรีรักษ์     กรรมกำร 
รองศำสตรำจำรย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์    กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำกร  ประคองชำติ    กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปำลวรรธก์   กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำริชำติ  สำยจันดี     กรรมกำร 
 อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน     กรรมกำร 
 อำจำรย์ ดร. โชคธ ำรงค์ จงจอหอ     กรรมกำร 
 อำจำรย์ชุติมำ สังวรินทะ      กรรมกำร   
 อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์      กรรมกำร   
 อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง      กรรมกำร 
อำจำรย์ประภัสสรำ ห่อทอง กรรมกำร 
 อำจำรย์ธีริทธิ์  กันยำรอง      กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำลิสำ  ศริิธรรมเกต ุ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
อำจำรย์อรัญญำรัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
นำงสุมำพร  จั่นศรี        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

๒.8.3  งานระบบควบคุมภายใน  มีหน้ำที่  ศึกษำท ำควำมเข้ำใจระบบกำรตรวจสอบภำยในจัดวำง
ระบบกำรควบคุมภำยในของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรตำมระบบควบคุมภำยในและท ำ
หน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบภำยในประจ ำคณะเป็นเบื้องต้น ก่อนกำรรับตรวจจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในของ
มหำวิทยำลัยฯ  ติดตำม ตรวจสอบ ให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนและสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนก ำหนด
แนวทำง/ข้อเสนอแนะในกำรตรวจสอบภำยใน รวมทั้งกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือน ำเสนอต่อมหำวิทยำลัย  
ประกอบด้วย  

รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประธำนกรรมกำร 
รองศำสตรำจำรย์ ดร. สุชิน  รอดก ำเหนิด กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โอกำมำ  จ่ำแกะ กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ตรรกพร  สุขเกษม กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำริชำติ  สำยจันดี กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.วำสนำ  อำจสำลิกรณ์ กรรมกำร 
อำจำรย์ศุภฤทธิ์  ธำรำทิพย์นรำ กรรมกำร 
อำจำรย์อนุพงศ์  รุ่งน้อย กรรมกำร 
อำจำรย์อิสรำพร  กล่อมกล่ ำนุ่ม กรรมกำร 
อำจำรย์ชุติมำ  สังวรินทะ กรรมกำร 
อำจำรย์สุทธีรำ  ค ำบุญเรือง กรรมกำร 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ กรรมกำร 
อำจำรย์ประภัสสรำ  ห่อทอง กรรมกำร  
อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์ กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.อภิญญำ  จอมพิจิตร กรรมกำร 

11./อำจำรย์มำลัยรัตน์... 
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อำจำรย์มำลัยรัตน์  คณิตชยำนันท์ กรรมกำร 
อำจำรย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ กรรมกำร 
อำจำรย์สำยพิณ  เขียวมูล กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.โชคธ ำรงค์  จงจอหอ กรรมกำร 
อำจำรย์อนุลักษณ์  อำสำสู้ กรรมกำร 
อำจำรย์ณัฏฐภำค  บุญฟู กรรมกำร 
อำจำรย์ฤทธิรงค์  เกำฏีระ กรรมกำร 
อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ กรรมกำร 
อำจำรย์ภำวิณี  ภูจริต กรรมกำร 
นำงสุมำพร  จั่นศรี กรรมกำร 
นำงพรวิลัย  วัฒนศิริ กรรมกำร 
นำงขนิษฐำ  ศิริรัตน์ กรรมกำร 
นำงสำวรุ่งทิวำ  เหมืองอ่อง กรรมกำร 
นำยอิสรำวัชร  เฟ่ืองอ่ิม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

๒.8.4 งานบริหารความเสี่ยง  มีหน้ำที่จัดระบบและกลไกกำรบริหำรควำมเสี่ยงของคณะ  
วิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง  ประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง 
จัดล ำดับควำมเสี่ยง  ประสำนกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง  ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน
และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรประจ ำคณะ  ด ำเนินกำรเพ่ือให้มีกำรน ำผลกำรประเมิน
แผนควำมเสี่ยงและข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะไปใช้ในกำรปรับแผนบริหำรควำมเสี่ยงในปีถัดไป  
รวมทั้งจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงำนบริหำร    
ควำมเสี่ยง  ประกอบด้วย 

รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประธำนกรรมกำร 
รองศำสตรำจำรย์ ดร. สุชิน  รอดก ำเหนิด กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โอกำมำ  จ่ำแกะ กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ตรรกพร  สุขเกษม กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ปำรชิำติ  สำยจันดี กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.วำสนำ  อำจสำลิกรณ์ กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.อภิญญำ  จอมพิจิตร กรรมกำร 
อำจำรย์ศุภฤทธิ์  ธำรำทิพย์นรำ กรรมกำร 
อำจำรย์อนุพงศ์  รุ่งน้อย กรรมกำร 
อำจำรย์อิสรำพร  กล่อมกล่ ำนุ่ม กรรมกำร 
อำจำรย์ชุติมำ  สังวรินทะ กรรมกำร 
อำจำรย์สุทธีรำ  ค ำบุญเรือง กรรมกำร 
อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ กรรมกำร 
อำจำรย์ประภัสสรำ  ห่อทอง กรรมกำร  
อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์ กรรมกำร 
อำจำรย์มำลัยรัตน์  คณิตชยำนันท์ กรรมกำร 
อำจำรย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ กรรมกำร 
อำจำรย์สำยพิณ  เขียวมูล กรรมกำร 

12./อำจำรย์ ดร. โชคธ ำรงค์ ... 
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อำจำรย์ ดร. โชคธ ำรงค์  จงจอหอ กรรมกำร 
อำจำรย์อนุลักษณ์  อำสำสู้ กรรมกำร 
อำจำรย์ณัฏฐภำค  บุญฟู กรรมกำร 
อำจำรย์ฤทธิรงค์  เกำฏีระ กรรมกำร 
อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ กรรมกำร 
อำจำรย์ภำวิณี  ภูจริต กรรมกำร 
นำงสุมำพร  จั่นศรี กรรมกำร 
นำงพรวิลัย  วัฒนศิริ กรรมกำร 
นำงขนิษฐำ  ศิริรัตน์ กรรมกำร 
นำงสำวรุ่งทิวำ  เหมืองอ่อง กรรมกำร 
นำยอิสรำวัชร  เฟ่ืองอ่ิม      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

๒.8.5  งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ มีหน้ำที่ จัดท ำวำรสำรพิกุล  
พัฒนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พัฒนำสำรสนเทศบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำร พัฒนำเว็บไซต์ของคณะ  รวมถึงบันทึกภำพกิจกรรมต่ำงๆ จัดท ำจดหมำยข่ำวประชำสัมพันธ์ควำมรู้ 
กิจกรรมข่ำวสำรต่ำงๆ ของคณะ เพ่ือเผยแพร่ภำยในมหำวิทยำลัย ชุมชน รวมทั้งสื่อสำรมวลชนต่ำงๆ ออกแบบ
และผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ เช่น  โปสเตอร์  ไวนิล สปอตข่ำว  สื่อประสม ป้ำยนิเทศงำนประชำสัมพันธ์ และระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ  ประกอบด้วย 

คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    ที่ปรึกษำ 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร      ประธำนกรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำริชำติ  สำยจันดี    กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.สุวภัทร  หนุ่มค ำ     กรรมกำร 
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง      กรรมกำร 
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ     กรรมกำร 
อำจำรย์นำรถนรี  เฟื่องอ่ิม      กรรมกำร 
นำงสุมำพร  จั่นศรี      กรรมกำร 
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสำวรุ่งทิวำ  เหมือนอ่อง        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
นำยเมตตรัย  ตะติยะ         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
นำงสำวรุ่งทิวำ  ฉัตรชัยสุริยำ        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

๒.8.6  งานพัฒนาวารสารพิกุล มีหน้ำที่  จัดท ำวำรสำรพิกุล  (วำรสำรคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์) ประสำนงำนผู้เขียนบทควำม ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทควำม ตลอดจนพัฒนำคุณภำพของวำรสำรให้มี
มำตรฐำนและเข้ำสู่ฐำนข้อมูลดรรชนีวำรสำรไทย (TCI)  ประกอบด้วย 

คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร      กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร    กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม    กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปำลวรรธก์   กรรมกำร 

13./อำจำรย์ ดร.วิชุรำ... 
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อำจำรย์ ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม     กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.กรรณิกำ  อุสสำสำร     กรรมกำร   
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ     กรรมกำร 
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง      กรรมกำร 
อำจำรย์นำรถนรี  เฟ่ืองอ่ิม      กรรมกำร 
นำยจิรพงษ์  เทียนแขก      เลขำนุกำร 
นำยเมตตรัย  ตะติยะ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสำวรุ่งทิวำ  ฉัตรชัยสุริยำ       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๒.8.7  ฝ่ายสนับสนุนและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ มีหน้ำที่ จัดโครงกำรกิจกรรมพัฒนำ
ทักษะภำษำต่ำงประเทศให้แก่คณำจำรย์บุคลำกร และนักศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ เป็นวิทยำกรอบรม
ให้ควำมรู้ ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม จัดเตรียมเอกสำร สื่อกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ วัดผล และประเมินผลกิจกรรม
โครงกำรควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ น ำเสนอในภำพรวมของคณะและมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย 

คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    ประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร    กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ     กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำภำษำจีน     กรรมกำร 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประดิษฐ์  นำรีรักษ์    กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำกร  ประคองชำติ   กรรมกำร   
อำจำรย์ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข     กรรมกำร 
อำจำรย์สุธำสินี  ขุนทองนุ่ม     กรรมกำร 
อำจำรย์ศศิพิชญ์นำถธ์ ดีสิงห์     กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.อภิญญำ จอมพิจิตร     กรรมกำร 
อำจำรย์มำลัยรัตน์  คณิตชยำนันท์     กรรมกำร 
อำจำรย์ปุณยนุช โพธิ์อ่วม      กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๓.  ศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)  มีหน้ำที่รวบรวมข้อมูลเชิงพ้ืนที่จังหวัดก ำแพงเพชร และ
จังหวัดตำก วำงแผนกำรประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์  จัดฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำร
สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์แก่นักศึกษำ บุคลำกรภำยใน บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนรำชกำร
ต่ำงๆ วิจัยด้ำนระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ เผยแพร่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์
ด้วยสื่อเอกสำรหลำกหลำยรูปแบบ ประกอบด้วย 

ประธำนโปรแกรมวิชำภูมิสำรสนเทศ    หัวหน้ำ 
อำจำรย์ฤทธิรงค์  เกำฎีระ      กรรมกำร 
อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ      กรรมกำร 

14./อำจำรย์ภำวิณี… 
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อำจำรย์ภำวิณี  ภูจริต      กรรมกำร 
อำจำรย์ภัสร์ศศิร์ พลำยละหำร     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
๔.  ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ  มีหน้ำที่ บริกำรและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรท ำงำนให้แก่

นักศึกษำและบุคลำกรของคณะ ให้บริกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำทักษะทำงคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษำและบุคลำกร  
ดูแลระบบเครือข่ำยภำยในศูนย์ฯ และกำรเชื่อมต่อสู่ระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต  ดูแล ซ่อมบ ำรุงสื่ออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  ประกอบด้วย 

นำยจิรพงษ์  เทียนแขก      หัวหน้ำ 
อำจำรย์นำรถนรี  เฟ่ืองอ่ิม      กรรมกำร 
อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง      กรรมกำร 
นำยเมตตรัย  ตะติยะ      กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 
  ๕. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา  มีหน้ำที่ บริหำรจัดกำรศูนย์ฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพและสหกิจศึกษำของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ประสำนงำนกำร      
จัดฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและสหกิจศึกษำกับโปรแกรมวิชำและหน่วยฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและสหกิจศึกษำ  
จัดระบบกำรนิเทศพิจำรณำจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติงำนก่อนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ และ           
สหกิจศึกษำ ติดตำมและประเมินผลกำรเรียนรำยวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและสหกิจศึกษำของนักศึกษำ            
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ประกอบด้วย 
 อำจำรย์อรัญญำรัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล    หัวหน้ำ 
 อำจำรย์ ดร.สุวภัทร  หนุ่มค ำ    กรรมกำร 
 อำจำรย์พัจนภำ เพชรรัตน์    กรรมกำร 
 อำจำรย์ศรัณย์ จงรักษ์    กรรมกำร 
 อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์    กรรมกำร 
 อำจำรย์มำลัยรัตน์ คณิตชยำนันท์    กรรมกำร 
 อำจำรย์ประภัสรำ ห่อทอง    กรรมกำร 
 อำจำรย์จิรำพร ภูวรัตนำวิวิธ    กรรมกำร 
 อำจำรย์วนัสนันท์ นุชนำรถ    กรรมกำร 
 อำจำรย์วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ    กรรมกำร 
 อำจำรย์ธวชินี  ลำลิน    กรรมกำร 
 อำจำรย์อิสสรำพร  กล่อมกล่ ำนุ่ม    กรรมกำร 
 อำจำรย์ฤทธิรงค์  เกำฎีระ    กรรมกำร 
 อำจำรย์พัตรำ ค ำสีหำ    กรรมกำร 
 อำจำรย์ศศิพิชญนำถ์ ดีสิงห์    กรรมกำร 
 อำจำรย์อำนนท์ คล้ำยผำ    กรรมกำร 
 นำงพรวิลัย วัฒนศิริ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 นำยอิสรำวัชร  เฟื่องอ่ิม   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  15./ศูนย์พัฒนำควำมรู้ด้ำนกฎหมำย... 
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 ๖. ศูนย์พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย การเมืองการปกครอง และการวิจัยทางสังคมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น  มีหน้ำที่ รวบรวม และศึกษำวิจัยเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย กำรเมืองกำรปกครอง และกำร
บริหำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น  พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน บุคลำกรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชำชนทั่วไป  ประกอบด้วย 
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุชิน  รอดก ำเหนิด    หัวหน้ำ 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศรัณย์  วงศ์ค ำจันทร์    กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช  พรหมภำสิต   กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิทยำ  คำมุณี    กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม    กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญญำบำรมี  สว่ำงวงศ์   กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปำลวรรธก์   กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ตรรกพร  สุขเกษม    กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โอกำมำ  จ่ำแกะ    กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำริชำติ  สำยจันดี    กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำลิสำ  ศริิธรรมเกต ุ    กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ธวชิน ี ลำลิน     กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน     กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.รัษฎำกร  วินิจกุล     กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.อภิชำติ  บวบขม     กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.กรรณิกำ  อุสสำสำร     กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.วำสนำ  อำจสำลิกรณ์     กรรมกำร    
อำจำรย์พัจนภำ  เพชรรัตน์     กรรมกำร   
อำจำรย์ศรัณย์  จงรักษ์      กรรมกำร  
อำจำรย์อนุพงศ์  รุ่งน้อย      กรรมกำร  
อำจำรย์ศุภฤทธิ์  ธำรำทิพย์นรำ     กรรมกำร 
อำจำรย์อรัญญำรัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล    กรรมกำร 
อำจำรย์อิสสรำพร  อ่อนบุญ      กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำริชำติ  สำยจันดี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
อำจำรย์ ดร.สุวภัทร  หนุ่มค ำ     กรรมกำรเลขำนุกำร 

 
7. ศูนย์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์และสังคม หน้ำที่ด ำเนินงำนตำม 

ภำรกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ด ำเนินงำนสนับสนุนพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักศึกษำและประชำชน
ทั่วไป รวมถึงให้บริกำรวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสุขภำวะให้กับชุมชน ท้องถิ่นหรือสังคม กรณีได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณหรือทรัพยำกรต่ำงๆ จำกหน่วยงำนภำยนอก ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรและเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฎก ำแพงเพชร ว่ำด้วยกำรจัดบริกำร 
วิชำกำรและกำรจัดหำรำยได้ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนเฉพำะด้ำน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำน และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และ
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประกอบด้วย  

๑6/อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์….. 
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อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน      หัวหน้ำ  
 อำจำรย์ ดร.กรรณิกำ  อุสสำสำร     กรรมกำร 
อำจำรย์ฤทธิรงค์  เกำฏีระ      กรรมกำร 
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ      กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธวชินี  ลำลิน     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  8. ห้องสมุดคณะและห้องสมุดกฏหมาย  มีหน้ำที่ จัดหำ จัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศในสำขำวิชำที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำ  จัดท ำรำยงำนทรัพยำกรสำรสนเทศ  ซ่อมบ ำรุงสื่อสิ่งพิมพ์  ให้บริกำรสำรสนเทศ
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์  สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และให้บริกำรค้นคว้ำ   ประกอบด้วย 

คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    ที่ปรึกษำ   
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร      หัวหน้ำ  
ประธำนโปรแกรมวิชำรัฐประศำสนศำสตร์     กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำนิติศำสตร์      กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำภำษำอังกฤษ     กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำภำษำจีน      กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำภำษำไทย      กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศึกษำ กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์     กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำกำรพัฒนำสังคม     กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำภูมิสำรสนเทศ     กรรมกำร 
ประธำนโปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ        กรรมกำร 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี       กรรมกำร 
นำงสำวรุ่งทิวำ  เหมือนอ่อง     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

9. ศูนย์ภารตะและอุษาคเนย์ศึกษา มีหน้ำที่ สร้ำงเครือข่ำยวิชำกำร สร้ำงแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกำร
เรียนรู้และเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนภำรตะและอุษำคเนย์ศึกษำ ทั้งในด้ำนภำษำ วรรณคดี สังคม มิติทำงวัฒนธรรม 
ประเพณี ควำมเชื่อ ศำสนำ ชำติพันธุ์ ประวัติศำสตร์ ฯลฯ ให้แก่นักศึกษำ บุคลำกรในมหำวิทยำลัย และประชำชน
ทั่วไป เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๖ แห่งพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

อำจำรย์ ดร.ณัฐพล บ้ำนไร่    หัวหน้ำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โอกำมำ จ่ำแกะ    กรรมกำร 
อำจำรย์วิยุดำ ทิพย์วิเศษ    กรรมกำร 
อำจำรย์สุทธีรำ ค ำบุญเรือง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

               
สั่ง ณ วันที่ 28   เมษำยน  พ.ศ.  2564 

 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวชิิต) 
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

28   เมษำยน  พ.ศ.  2564 
Signature Code : KHVYGGHVBYWCKUKTGFFA 


