
 

 

  
 
 
 

ค ำสั่งคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ที่  ๐๗๐/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

-------------------------------------   
 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 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 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  ดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 ๑.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ประธานกรรมการ 
 ๒.  รองคณบดีฝ่ายบริหารและงานประกันคุณภาพการศึกษา  รองประธานกรรมการ 
 ๓.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     รองประธานกรรมการ 
 ๔.  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     รองประธานกรรมการ 
 ๕.  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย     กรรมการ 
 ๖.  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ    กรรมการ 
 ๗.  หัวหน้าสาขาวิชาบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศ  กรรมการ 
 ๘.  หัวหน้าสาขาวิชาปรชัญาและศาสนา    กรรมการ 
 ๙.  หัวหน้าสาขาวิชาดนตร ี     กรรมการ 
         ๑๐.  หัวหน้าสาขาวิชานาฏศิลป์     กรรมการ 
         ๑๑.  หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะ     กรรมการ 
         ๑๒.  หัวหน้าสาขาวิชาประวัติศาสตร์    กรรมการ 
         ๑๓.  หัวหน้าสาขาวิชาภูมิศาสตร์     กรรมการ 
         ๑๔.  หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์     กรรมการ 
         ๑๕.  หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์     กรรมการ 



 

 

๒ 

 ๑๖.  หัวหน้าสาขาวิชาสังคมวิทยา     กรรมการ 
 ๑๗.  ผู้ประสานงานโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ  กรรมการ 
 ๑๘.  หัวหน้าศูนย์ภาษา      กรรมการ 
 ๑๙.  หัวหน้าส านักงานคณบดี              กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้ำที ่     
๑. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการพัฒนาด าเนินงานเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
๒. ก ากับ ติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓.  สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินตนเอง โดยถือว่าการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารหลักสูตร 
 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๑.  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย 
 ๑.๑ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา  พรหมมาศ                 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ๑.๒ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  ดรุนัยธร           กรรมการบริหารหลักสูตร 
 ๑.๓ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อนัญญา  วารีสอาด  กรรมการบริหารหลักสูตร  
          ๑.๔ อาจารย์ปัทมา  ด าประสิทธิ์                                กรรมการบริหารหลักสูตร  
 ๑.๕ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชูชาติ  คุ้มข า            กรรมการบริหารหลักสูตรและเลขานุการ
    

๒.  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำ 
 ๒.๑ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ไชยา  อู๋ชนะภัย            ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

๒.๒ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรธนนันท์  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 แขนงวิชำรัฐประศำสนศำสตร ์
 ๓.๑.๑ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณอร  วันทอง              ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  
 ๓.๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลเดช  ถาวรชาต ิ           กรรมการบริหารหลักสูตร   

๓.๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วา่ที่ ร.ต.เอกลักษณ์  นาคพ่วง กรรมการบริหารหลักสูตร 
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     ๓.๓ แขนงกำรปกครองท้องถิ่น 
 ๓.๓.๑ อาจารย์ ดร.สุบัณฑิต  จันทร์สว่าง           กรรมการบริหารหลักสูตร  
 ๓.๓.๒ อาจารย์ ดร.กาญจน์ชนิดาภา  เมธีวรฉัตร          กรรมการบริหารหลักสูตร  
 ๓.๓.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนัท์ธร  โสภณดิลก              กรรมการบริหารหลักสูตร 
 

    ๓.๒ แขนงกำรเมืองกำรปกครอง 
 ๓.๒.๑ อาจารย์กิตติพัฒน์  คงมะกล่ า                   กรรมการบริหารหลักสูตร  

๓.๒.๒ อาจารย์นันทิยา  สัตยวาท ี           กรรมการบริหารหลักสูตร  
๓.๒.๓ อาจารย์รตา  อนุตตรังกูร                     กรรมการบริหารหลักสูตรและเลขานุการ 

  

๔.  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประวัติศำสตร์  
 ๔.๑ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธีรพร  พรหมมาศ          ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  

๔.๒ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฏฐิรา  กาญจนศิลป์                กรรมการบริหารหลักสูตร  
๔.๓ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิมพ์อุมา  ธัญธนกุล         กรรมการบริหารหลักสูตร  
๔.๔ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทัศนีพร  วิศาลสุวรรณกร            กรรมการบริหารหลักสูตร  
๔.๕ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิลุบล  กองกลิ่น          กรรมการบริหารหลักสูตรและเลขานุการ 
  

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

๖.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรดนตรีและศิลปะกำรแสดง 
๖.๑ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภัทธิรา  จันทร์ดี          ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  
๖.๒ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 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 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ดาเรศ  นฤมล          ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  
๗.๒ อาจารย์ ดร.รังสรรค์  หล้าค าจา          กรรมการบริหารหลักสูตร  
๗.๓ อาจารย์พรพรรณ  โพธิสุวรรณ          กรรมการบริหารหลักสูตร  
๗.๔ อาจารย์ธิดากุล  บุญรักษา           กรรมการบริหารหลักสูตร  
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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.  หลกัสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำพัฒนำสังคม 
๙.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ  ภู่เทศ             ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  
๙.๒ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรรณภัทร  ใจเอ้ือ     กรรมการบริหารหลักสูตร  
๙.๓ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วรภพ  วงค์รอด     กรรมการบริหารหลักสูตร  
๙.๔ อาจารย์ ดร.หทัยชนก  คะตะสมบูรณ์      กรรมการบริหารหลักสูตร  
๙.๕ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี  สอาดเทียน        กรรมการบริหารหลักสูตรและเลขานุการ 
  

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

๑๑.  หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนิติศำสตร์ 
 ๑๑.๑ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  อินต๊ะไชยวงค์    ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  

๑๑.๒ ผูช้่วยศาสตราจารย์ธันยพรรษ  ปั้นนาค    กรรมการบริหารหลักสูตร  
๑๑.๓ ผูช้่วยศาสตราจารย์ฐิติชญาน์  คงชู              กรรมการบริหารหลักสูตร  
๑๑.๔ ผูช้่วยศาสตราจารย์นนทพัทธ์  ตรีณรงค ์         กรรมการบริหารหลักสูตร  
๑๑.๕ ผูช้่วยศาสตราจารย์เฉียงตะวัน  ยอดด าเนิน      กรรมการบริหารหลักสูตรและเลขานุการ  
 

หน้ำที ่  
            ๑. ก าหนดแนวทาง และวางแผนการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

ระดับหลักสูตร 
            ๒. บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการ 
                การอุดมศึกษาก าหนดไว้ 



 

 

๕ 

            ๓. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
            ๔. บันทึกรายงานและหลักฐานในระบบ CheQa Online   
            ๕. จัดเก็บหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและส่วนที่เชื่อมโยงกับ      
                คณะตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 
            ๖. ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และจัดส่งรายงานผลการประเมินให้     
                คณะ เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการอุคมศึกษา    
                รับทราบ 
            ๗. ปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยการจัดท า 
                แผนยกระดับคุณภาพ (Improvement Plan) 
            ๘. ภาระงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
                ที่ได้รับมอบหมาย 
 

      ขอให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามค าสั่งนี้ ด าเนินการตาม
ภารกิจที่รับผิดชอบ  เพ่ือให้การบริหารจัดการและการพัฒนาหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   
    สั่ง ณ วันที่  ๒๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
      
                                                                                                    
 

                               (รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ    แสงทอง) 
                                คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

                                                               มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์


