
 

 

  
 
 
 

ค ำสั่งคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ที่   ๐๖๙/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
---------------------------------------------------------------------------------------   

เพ่ือให้การบริหารงานหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

อาศัยความตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และอ านาจตาม
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ ๒๓๐/๒๕๖๓ เรื่องการมอบอ านาจให้คณบดี ผู้อ านวยการส านัก 
สถาบันและหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสั่ง ณ วันที่ ๔ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ดังต่อไปนี้ 

 

๑.  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย 
      ๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา  พรหมมาศ           ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
      ๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  ดรุนัยธร           กรรมการบริหารหลักสูตร 
      ๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัญญา  วารีสอาด           กรรมการบริหารหลักสูตร  
      ๑.๔ อาจารย์ปัทมา  ด าประสิทธิ์                     กรรมการบริหารหลักสูตร  
      ๑.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชาติ  คุ้มข า            กรรมการบริหารหลักสูตรและเลขานุการ 
    

๒.  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำ 
     ๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยา  อู๋ชนะภัย  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
     ๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธนนันท์  ใจสะอาด           กรรมการบริหารหลักสูตร 
     ๒.๓ อาจารย์ ดร.พีรพัฒน์  ค าเกิด            กรรมการบริหารหลักสูตร 
     ๒.๔ อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา            กรรมการบริหารหลักสูตร 
     ๒.๕ อาจารย์นราธิป  เพ่งพิศ                      กรรมการบริหารหลักสูตรและเลขานุการ

  

๓.  หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
     ๓.๑ แขนงวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 
  ๓.๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณอร  วันทอง          ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
  ๓.๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลเดช  ถาวรชาติ        กรรมการบริหารหลักสูตร  



 

 

๒ 

           ๓.๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.เอกลักษณ์  นาคพ่วง กรรมการบริหารหลักสูตร     
     ๓.๒ แขนงกำรปกครองท้องถิ่น 
  ๓.๓.๑ อาจารย์ ดร.สุบัณฑิต  จันทร์สว่าง           กรรมการบริหารหลักสูตร  
  ๓.๓.๒ อาจารย์ ดร.กาญจน์ชนิดาภา  เมธีวรฉัตร   กรรมการบริหารหลักสูตร  
  ๓.๓.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนันท์ธร  โสภณดิลก    กรรมการบริหารหลักสูตร 
     ๓.๓ แขนงกำรเมืองกำรปกครอง 
  ๓.๒.๑ อาจารย์กิตติพัฒน์  คงมะกล่ า           กรรมการบริหารหลักสูตร  
           ๓.๒.๒ อาจารย์นันทิยา  สัตยวาที   กรรมการบริหารหลักสูตร  
           ๓.๒.๓ อาจารย์รตา  อนุตตรังกูร            กรรมการบริหารหลักสูตรและเลขานุการ 
  

๔.  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประวัติศำสตร์  
     ๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร  พรหมมาศ  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  
     ๔.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐิรา  กาญจนศิลป์             กรรมการบริหารหลักสูตร  
     ๔.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์อุมา  ธัญธนกุล           กรรมการบริหารหลักสูตร  
     ๔.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร  วิศาลสุวรรณกร         กรรมการบริหารหลักสูตร  
     ๔.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลุบล  กองกลิ่น           กรรมการบริหารหลักสูตรและเลขานุการ 
  

๕.  หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีศึกษำ 
     ๕.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  ภู่เทศ           ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  
     ๕.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แสงทอง           กรรมการบริหารหลักสูตร  
     ๕.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.พิเศษ  ภัทรพงษ์  กรรมการบริหารหลักสูตร  
     ๕.๔ อาจารย์วรวิทย์  เถื่อนสุข             กรรมการบริหารหลักสูตร  
     ๕.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชญา  กัญจา           กรรมการบริหารหลักสูตรและเลขานุการ 
  

๖.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรดนตรีและศิลปะกำรแสดง 
     ๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทธิรา  จันทร์ดี  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  
     ๖.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  ปิยะมังคลา กรรมการบริหารหลักสูตร  
     ๖.๓ อาจารย์วศิน  ล่ าสัน                                กรรมการบริหารหลักสูตร  
     ๖.๔ อาจารย์ปัณณรุจน์  อนันต์จรัสภัทร  กรรมการบริหารหลักสูตร  
     ๖.๕ อาจารย์วรรณวลี  ค าพันธ์            กรรมการบริหารหลักสูตรและเลขานุการ 
  

๗.  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  
     (หลักสูตรนำนำชำติ) 
     ๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาเรศ  นฤมล               ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  
     ๗.๒ อาจารย์ ดร.รังสรรค์  หล้าค าจา          กรรมการบริหารหลักสูตร  
     ๗.๓ อาจารย์พรพรรณ  โพธิสุวรรณ          กรรมการบริหารหลักสูตร  



 

 

๓ 

     ๗.๔ อาจารย์ธิดากุล  บุญรักษา                    กรรมการบริหารหลักสูตร  
     ๗.๕ อาจารย์ชนิภรณ์  ภู่มณี           กรรมการบริหารหลักสูตรและเลขานุการ 
  

๘.  หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำศิลปศึกษำ 
     ๘.๑ รองศาสตราจารย์ณัฐ  ล้ าเลิศ          ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  
     ๘.๒ อาจารย์ศรัณย์  ศิริเจริญ           กรรมการบริหารหลักสูตร  
     ๘.๓ อาจารย์กิตติศักดิ์  แก้วดุก          กรรมการบริหารหลักสูตร  
     ๘.๔ อาจารย์สมพงษ์  ฟักผล                    กรรมการบริหารหลักสูตร  
     ๘.๕ อาจารย์ ดร.ศมลพรรณ  ภู่เล็ก          กรรมการบริหารหลักสูตรและเลขานุการ 
  

๙.  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำพัฒนำสังคม 
     ๙.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ  ภู่เทศ            ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  
     ๙.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณภัทร  ใจเอ้ือ        กรรมการบริหารหลักสูตร  
     ๙.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภพ  วงค์รอด        กรรมการบริหารหลักสูตร  
     ๙.๔ อาจารย์ ดร.หทัยชนก  คะตะสมบูรณ์              กรรมการบริหารหลักสูตร  
     ๙.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี  สอาดเทียน       กรรมการบริหารหลักสูตรและเลขานุการ 
  

       ๑๐.  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 
    ๑๐.๑ อาจารย์ ร.อ.หญิงอารีรักษ์  ศรีวราพงศ ์         ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  
    ๑๐.๒ อาจารย์ศราธรณ์  หมั่นปรุ          กรรมการบริหารหลักสูตร  
    ๑๐.๓ อาจารย์สุภาวดี  ในเสนา                    กรรมการบริหารหลักสูตร  
    ๑๐.๔ อาจารย์ปุณยภา  บุญธรรม          กรรมการบริหารหลักสูตร  
    ๑๐.๕ อาจารย์วรัญญา  โอภาษี                    กรรมการบริหารหลักสูตรและเลขานุการ 
  

       ๑๑.  หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนิติศำสตร์ 
    ๑๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  อินต๊ะไชยวงค์     ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
    ๑๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยพรรษ  ปั้นนาค         กรรมการบริหารหลักสูตร  
    ๑๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติชญาน์  คงชู         กรรมการบริหารหลักสูตร  
    ๑๑.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทพัทธ์  ตรีณรงค์            กรรมการบริหารหลักสูตร  
    ๑๑.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉียงตะวัน  ยอดด าเนิน        กรรมการบริหารหลักสูตรและเลขานุการ 
 

 

   หน้ำที่  
๑. ก ากับ ดูแล และก าหนดโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
๒. วางแผนกระบวนการรับนักศึกษา 
๓. วางแผน ควบคุมคุณภาพ ติดตามประเมินผลและปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน 



 

 

๔ 

หลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระตับอุดมศึกษาแห่งขาติ 
๔. วางแผน ควบคุมคุณภาพ ติดตามประเมินผลและปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
๕. วางแผน ควบคุมคุณภาพ ติดตามประเมินผลการพัฒนานักศึกษา ให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

มีทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ 
๖.  ให้ข้อเสนอแนะต่อคณบดีในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน 
๗. ด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

          ๘.  ภาระงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตร ที่ได้รับมอบหมาย 
   

  ขอให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามค าสั่งนี้ ด าเนินการตามภารกิจที่รับผิดชอบ  เพ่ือให้
การบริหารจัดการและการพัฒนาหลักสูตร เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะและ
มหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   

    สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
      
                                                                                                    
 

                               (รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ    แสงทอง) 
                                คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

                                                               มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 


