
 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การบริหารงานใน

มีประสิทธิภาพ  คณะฯ จึงเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการบริหารคณะ  โดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 

ถึงวนัที� 31 กรกฎาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี �                    

 1.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พรพรรณ  

 2.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สนุนัท์  

 3.  อาจารย์ปานชยั  

 4.  อาจารย์รตรัิตน์  

  หวัหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศกึษา

 5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร

  คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์

 6. อาจารย์ ดร.มานีนนัท์

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 7. อาจารย์ ดร.ณฐัยา  

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 8. อาจารย์ ดร.ปาจรีย์  

  รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา

 9. อาจารย์ปณวฒัน์

  ประธานฝ่ายวิเทศ

 10. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร

  หวัหน้ากลุม่สาขาวิชาภาษาตะวนัออก

 11. อาจารย์ ดร.จกัรพนัธ์  เรียมลิว

  หวัหน้ากลุม่สาขาวิชาภาษาองักฤษ

 12. อาจารย์ยทุธ 

  หวัหน้ากลุม่สาขาวิชาศลิปะและการศกึษาทั�วไป

 13. อาจารย์ ดร.ศิริอร  

  หวัหน้าสาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ

คาํสั�ง 

ที�  มศ 1/2562 
เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

 ประจาํปีการศึกษา 2562 

-------------------------------------------------------------- 

บริหารงานในคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและ

ทธิภาพ  คณะฯ จึงเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการบริหารคณะ  โดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 

ดงัรายนามตอ่ไปนี �                     

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พรพรรณ   บญุพฒันาภรณ์  

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สนุนัท์   ภคัภานนท์    

อาจารย์ปานชยั   พนูวตัถ ุ   

อาจารย์รตรัิตน์   มหาทรัพย์   

หวัหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศกึษา 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�  เกิดอรุณสขุศรี   

คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ 

มานีนนัท์ หรูรักวิทย์   

บดีฝ่ายวิชาการ 

ณฐัยา   สตัยะพงษ์พนัธุ์  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ปาจรีย์   หวงัรุ่งกิจ    

รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา 

อาจารย์ปณวฒัน์ วฒันวิทย์   

ทศ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จกัริน   จลุพรหม   

หวัหน้ากลุม่สาขาวิชาภาษาตะวนัออก 

จกัรพนัธ์  เรียมลิว     

หวัหน้ากลุม่สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

 อทุยานินทร์   

หวัหน้ากลุม่สาขาวิชาศลิปะและการศกึษาทั�วไป/ประธานฝ่ายประชาสมัพนัธ์

ศิริอร   ละดาห์   

หวัหน้าสาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและ 

ทธิภาพ  คณะฯ จึงเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการบริหารคณะ  โดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 2562  

 ที�ปรึกษา 

 ที�ปรึกษา 

 ที�ปรึกษา 

 ที�ปรึกษา/กรรมการ 

 ประธาน 

 กรรมการ 

 กรรมการ 

 กรรมการ 

 กรรมการ 

 กรรมการ 

 กรรมการ 

 กรรมการ 

ประธานฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 

 กรรมการ 



 
 

 

 14. อาจารย์สิรินยา  

  หวัหน้าสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารธุรกิจ

 15. อาจารย์ นฤพนธ์

  หวัหน้าสาขาวิชาภาษาอั

 16. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์

  หวัหน้าสาขาวิชาภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร

 17.  อาจารย์สพุตัรา

  หวัหน้าสาขาวิชาภาษาจีน

 18. อาจารย์ ดร.ธีระวฒุิ  

  หวัหน้าสาขาวิชาภาษา

 19. อาจารย์ทิพย์ธิดา  

  หวัหน้าสาขาวิชาภาษาเกาหลี

 20. อาจารย์ดําเกิง  

  หวัหน้าสาขาวิชาศลิปะการแสดง

 21. อาจารย์ ดร.สรายทุธ

  หวัหน้าสาขาวิชาการศกึษาทั�วไป

 22. อาจารย์ ดร.วฒุิยา 

  หวัหน้าหลกัสตูรภาษาองักฤษธุรกิจ 

 23. อาจารย์ ดร.อจัจิมา 

  หวัหน้าหลกัสตูรปริญญาตรีใบที�สอง สาขาวิชาภาษาญี�ปุ่ น

 24. อาจารย์ ดร.สมฤดี 

  หวัหน้าหลกัสตูรปริญญาตรีใบที�สอง สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารธุรกิจ

 25. อาจารย์วทุธินนัท์

  หวัหน้าหลกัสตูรปริญญาตรีใบที�สอง สาขาวิชา

  ประธานฝ่ายสง่เสริมการรับนกัศกึษา

 26. รองศาสตราจารย์ขนิษฐา 

  ประธานฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา

 27. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร

  ประธานฝ่ายสง่เสริมงานวิชาการและงานวิจยั

 28. อาจารย์ ดร.วนิดา  

  ประธานฝ่ายพฒันาการเรียนการสอน

อาจารย์สิรินยา   จิระสวสัดิ�   

หวัหน้าสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารธุรกิจ 

อาจารย์ นฤพนธ์ สอนศรี      

หวัหน้าสาขาวิชาภาษาองักฤษและการแปล 

ชว่ยศาสตราจารย์สวุรรณา งามเหลือ     

หวัหน้าสาขาวิชาภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร 

สพุตัรา ห.เพียรเจริญ    

หวัหน้าสาขาวิชาภาษาจีน/หวัหน้าหลกัสตูรปริญญาตรีใบที�สอง สาขาวิชาภาษาจีน

ธีระวฒุิ   สนุทรา     

หวัหน้าสาขาวิชาภาษาภาษาญี�ปุ่ น 

อาจารย์ทิพย์ธิดา   สกลุทองอร่าม   

หวัหน้าสาขาวิชาภาษาเกาหลี 

 ฐิตะปิยะศกัดิ�    

หวัหน้าสาขาวิชาศลิปะการแสดง 

สรายทุธ เลิศปัจฉิมนนัท์  

วิชาการศกึษาทั�วไป 

วฒุิยา  พยคัฆ์มาก    

หวัหน้าหลกัสตูรภาษาองักฤษธุรกิจ (นานาชาต)ิ 

อจัจิมา  วชัราภรณ์   

หวัหน้าหลกัสตูรปริญญาตรีใบที�สอง สาขาวิชาภาษาญี�ปุ่ น 

สมฤดี  เดชอมร    

หวัหน้าหลกัสตูรปริญญาตรีใบที�สอง สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารธุรกิจ

อาจารย์วทุธินนัท์ อ๊อกกงัวาล   

หวัหน้าหลกัสตูรปริญญาตรีใบที�สอง สาขาวิชาภาษาเกาหลี 

ประธานฝ่ายสง่เสริมการรับนกัศกึษา 

รองศาสตราจารย์ขนิษฐา  จิตชินะกลุ    

ประธานฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา/ผู้ อํานวยการวิทยาลยันานาชาตจีิน

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณุวีร์ ชมพชูาต ิ   

ประธานฝ่ายสง่เสริมงานวิชาการและงานวิจยั 

วนิดา   พลอยสงัวาลย์  

ประธานฝ่ายพฒันาการเรียนการสอน 

 กรรมการ 

 กรรมการ 

 กรรมการ 

 กรรมการ 

หวัหน้าหลกัสตูรปริญญาตรีใบที�สอง สาขาวิชาภาษาจีน 

 กรรมการ 

 กรรมการ 

 กรรมการ 

 กรรมการ 

 กรรมการ 

 กรรมการ 

 กรรมการ 

หวัหน้าหลกัสตูรปริญญาตรีใบที�สอง สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารธุรกิจ 

 กรรมการ 

 กรรมการ 

ผู้ อํานวยการวิทยาลยันานาชาตจีิน(CIC) 

 กรรมการ 

 กรรมการ 



 
 

 

 29.  อาจารย์ ดร.จินดาพร 

  ประธานฝ่ายดแูลนกัศกึษา 

 30. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร

  ผู้ อํานวยการศนูย์ภาษา

 31. อาจารย์สมุณฑา 

  ประธานโครงการสอนภาษาไทยให้แก่นกัศกึษาตา่งชาติ

 32. นายวิษณุ  

  เลขานกุารคณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์

 

ภาระหน้าที� 

 1. พิจารณากลยทุธ์ แผนงาน การดําเนินงานตามแผนงาน และการดําเนินโครงการของคณะวิชา

 2. พิจารณาเรื�องการปรับปรุงหลกัสตูร การเปิดหลกัสตูรใหม ่และการปิดหลกัสตูร

 3. พิจารณาเรื�องที�เกี�ยวข้องกบัคณาจารย์ในด้านการพฒันาศกัยภาพของอาจารย์ และผล

การปฏิบตังิานประจําปี การลาทําผลงานทางวิชาการ

 4. พิจารณาเรื�องการให้ทนุการศกึษา การลาศกึษาตอ่ และการลาประเภทตา่งๆ ตาม

ระเบียบมหาวิทยาลยั

 5.  กลั�นกรองเรื�องตา่งๆ ก่อนที�จะนําเสนอเพื�อพิจา

  มหาวิทยาลยั 

  

  

   

 

 

 

   

   

 

 

 

จินดาพร  พินพงทรัพย์    

ประธานฝ่ายดแูลนกัศกึษา HMA Stars 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศทุธินี ชวนไชยสิทธิ�    

ผู้ อํานวยการศนูย์ภาษา 

ย์สมุณฑา  ศกัดิ�ชยัสมบรูณ์   

ประธานโครงการสอนภาษาไทยให้แก่นกัศกึษาตา่งชาต ิ

 อิ�มสําราญ    

เลขานกุารคณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ 

พิจารณากลยทุธ์ แผนงาน การดําเนินงานตามแผนงาน และการดําเนินโครงการของคณะวิชา

พิจารณาเรื�องการปรับปรุงหลกัสตูร การเปิดหลกัสตูรใหม ่และการปิดหลกัสตูร

ารณาเรื�องที�เกี�ยวข้องกบัคณาจารย์ในด้านการพฒันาศกัยภาพของอาจารย์ และผล

การปฏิบตังิานประจําปี การลาทําผลงานทางวิชาการ 

พิจารณาเรื�องการให้ทนุการศกึษา การลาศกึษาตอ่ และการลาประเภทตา่งๆ ตาม

ระเบียบมหาวิทยาลยั 

กลั�นกรองเรื�องตา่งๆ ก่อนที�จะนําเสนอเพื�อพิจารณาในที�ประชมุคณะกรรมการบริหาร

  

    สั�ง  ณ  วนัที�   1  มิถนุายน  2562

 (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กิตตศิกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบด ี

 

 

 กรรมการ 

 กรรมการ 

 กรรมการ 

 กรรมการและเลขานกุาร 

พิจารณากลยทุธ์ แผนงาน การดําเนินงานตามแผนงาน และการดําเนินโครงการของคณะวิชา 

พิจารณาเรื�องการปรับปรุงหลกัสตูร การเปิดหลกัสตูรใหม ่และการปิดหลกัสตูร 

ารณาเรื�องที�เกี�ยวข้องกบัคณาจารย์ในด้านการพฒันาศกัยภาพของอาจารย์ และผล

พิจารณาเรื�องการให้ทนุการศกึษา การลาศกึษาตอ่ และการลาประเภทตา่งๆ ตาม

รณาในที�ประชมุคณะกรรมการบริหาร 

2562 

กิตตศิกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งหัวหน้าสาขาวิชา รองหัวหน้าสาขาวิชา และเลขานุการสาขาวิ
 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  ประจาํปีการศึกษา 

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การบริหารงานของสาขาวิชาในคณะมนษุย

ประสิทธิภาพ  คณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรร

กรกฎาคม  2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี �   

 หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา

. 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 2. อาจารย์ ดร.จกัรพนัธ์  เรียมลวิ

 3. อาจารย์ยทุธ  อทุยานินทร์

 

 หัวหน้าสาขาวิชา                 

 1. อาจารย์สริินยา  จิระสวสัดิ�

 2. อาจารย์ นฤพนธ์  สอนศรี   

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุรรณา  งามเหลอื  

 4.  อาจารย์สพุตัรา ห

   

 5. อาจารย์ ดร.ธีระวฒุิ  สนุทรา  

 6. อาจารย์ทิพย์ธิดา  สกลุทองอร่าม 

 7. อาจารย์ดาํเกิง  ฐิตะปิยะศกัดิ� 

 8. อาจารย์ ดร.ศิริอร  ละดาห์

 9. อาจารย์ ดร.สรายทุธ  เลศิปัจฉิมนนัท์

 10. อาจารย์รติรัตน์  มหาทรัพย์

 11. รองศาสตราจารย์ ดร

 12. อาจารย์ ดร.วฒุยิา พยคัฆ์มาก 

 13.  อาจารย์ ดร.อจัจิมา วชัราภร

   

 14. อาจารย์ ดร.สมฤดี เดชอมร 

   

 15. อาจารย์วทุธินนัท์  

    

    

  

คาํสั�ง 
ที�  มศ 2/2562 

เรื�อง  แต่งตั �งหัวหน้าสาขาวิชา รองหัวหน้าสาขาวิชา และเลขานุการสาขาวิ
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  ประจาํปีการศึกษา 2562 

-------------------------------------------------------------- 

รบริหารงานของสาขาวิชาในคณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศิลป์ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและ

ประสิทธิภาพ  คณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการบริหารคณะ  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 

ดงัรายนามตอ่ไปนี �    

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จกัริน  จลุพรหม  หวัหน้ากลุม่สาขาวิชาภาษาตะวนัออก

จกัรพนัธ์  เรียมลวิ หวัหน้ากลุม่สาขาวิชาภาษาองักฤษ

อทุยานินทร์  หวัหน้ากลุม่สาขาวิชาศิลปะและการศกึษาทั�วไป

หัวหน้าสาขาวิชา                  

จิระสวสัดิ�  หวัหน้าสาขาวชิาภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารธุรกิจ

อาจารย์ นฤพนธ์  สอนศรี     หวัหน้าสาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุรรณา  งามเหลอื   หวัหน้าสาขาวชิาภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร

อาจารย์สพุตัรา ห.เพียรเจริญ  หวัหน้าสาขาวชิาภาษาจีน 

 หวัหน้าหลกัสตูรปริญญาตรีใบที�สอง สาขาวชิาภาษาจีน

ธีระวฒุิ  สนุทรา   หวัหน้าสาขาวชิาภาษาภาษาญี�ปุ่ น

อาจารย์ทิพย์ธิดา  สกลุทองอร่าม   หวัหน้าสาขาวชิาภาษาเกาหล ี

ฐิตะปิยะศกัดิ�   หวัหน้าสาขาวชิาศิลปะการแสดง

ศิริอร  ละดาห์  หวัหน้าสาขาวชิาภาษาองักฤษธรุกิจ

สรายทุธ  เลศิปัจฉิมนนัท์  หวัหน้าสาขาวชิาการศกึษาทั�วไป

อาจารย์รติรัตน์  มหาทรัพย์       หวัหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศกึษา

รองศาสตราจารย์ ดร.อสุา สทุธิสาคร  หวัหน้าสาขาวชิาสหวิทยาการ 

วฒุยิา พยคัฆ์มาก   หวัหน้าหลกัสตูรภาษาองักฤษธุรกิจ 

อจัจิมา วชัราภรณ์  หวัหน้าหลกัสตูรปริญญาตรีใบที�สอง 

  สาขาวชิาภาษาญี�ปุ่ น 

สมฤดี เดชอมร   หวัหน้าหลกัสตูรปริญญาตรีใบที�สอง 

  สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารธุรกิจ

  อ๊อกกงัวาล  หวัหน้าหลกัสตูรปริญญาตรีใบที�สอง 

  สาขาวชิาภาษาเกาหล ี

  ประธานฝ่ายสง่เสริมการรับนกัศกึษา

½ 

เรื�อง  แต่งตั �งหัวหน้าสาขาวิชา รองหัวหน้าสาขาวิชา และเลขานุการสาขาวิชา 
 

าสตร์และประยกุต์ศิลป์ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

มิถุนายน 2562  ถึงวนัที� 31 

หวัหน้ากลุม่สาขาวิชาภาษาตะวนัออก 

ชาภาษาองักฤษ 

หวัหน้ากลุม่สาขาวิชาศิลปะและการศกึษาทั�วไป 

หวัหน้าสาขาวชิาภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารธุรกิจ 

ษและการแปล 

หวัหน้าสาขาวชิาภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร 

หวัหน้าหลกัสตูรปริญญาตรีใบที�สอง สาขาวชิาภาษาจีน 

าญี�ปุ่ น 

หวัหน้าสาขาวชิาศิลปะการแสดง 

หวัหน้าสาขาวชิาภาษาองักฤษธรุกิจ 

ารศกึษาทั�วไป 

หวัหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศกึษา 

หวัหน้าหลกัสตูรภาษาองักฤษธุรกิจ (นานาชาต)ิ 

หวัหน้าหลกัสตูรปริญญาตรีใบที�สอง  

หวัหน้าหลกัสตูรปริญญาตรีใบที�สอง  

สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารธุรกิจ 

หวัหน้าหลกัสตูรปริญญาตรีใบที�สอง  

ประธานฝ่ายสง่เสริมการรับนกัศกึษา 



 
 

 

 

 รองหัวหน้าสาขาวิชา 

 1.  ผศ.ดร.ธนิกาญจน์ จินาพนัธ์

 2. อาจารย์ ดร.จนัทร์ฉาย วงศ์โพธิสาร โอดี

 3. ผศ.ชลธิชา ศาลคิปุต

 4. อาจารย์นวลน้อย ตระกลูกิตติไพศาล

 

เลขานุการสาขาวิชา 

 1.  อาจารย์ ดร.วริศรา

 2.  อาจารย์ ดร.อรภทัร พกุกะเวส

 3.  อาจารย์รติรัตน์  มหาทรัพย์

 4. อาจารย์อรนชุ เมฆาวิบลูย์

 5. อาจารย์นิรันดร์ ขมุบางลี�

 6. อาจารย์สกุญัญา สขุวิบลูย์

 7. อาจารย์รสสคุนธ์  รัตนธาดา
 

ภาระหน้าที� 

 1. พิจารณาดําเนินการโครงการตา่ง  ๆตามนโยบายของคณะวชิา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 2. บริหารจดังานด้านงบประมาณของสาขาวิชาที�ได้รับจากคณะวิชา อยา่งถู

 3. ประชาสมัพนัธ์ขา่วสารจากคณะวิชา ให้อาจารย์ในสาขาวชิาทราบ

 5.  กลั�นกรองเรื�องตา่งๆ ก่อนที�จะนําเสนอเพื�อพิจารณาในที�ประชมุคณะกรรมการบริหาร

  คณะ 

  

  

   

 

 

 

   

   

 

 

2/2 

 

ธนิกาญจน์ จินาพนัธ์  รองหวัหน้าสาขาวิชาภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร

จนัทร์ฉาย วงศ์โพธิสาร โอดี  รองหวัหน้าสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารธุรกิจ

ศาลคิปุต  รองหวัหน้าสาขาวิชาการศกึษาทั�วไป

อาจารย์นวลน้อย ตระกลูกิตติไพศาล  รองหวัหน้าสาขาวิชาภาษาองักฤษและการแปล

วริศรา อนนัตโท  เลขานกุารสาขาวิชาภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร

อรภทัร พกุกะเวส  เลขานกุารสาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ

อาจารย์รติรัตน์  มหาทรัพย์  เลขานกุารสาขาวิชาสหวิทยาการ

อาจารย์อรนชุ เมฆาวิบลูย์  เลขานกุารสาขาวิชาสารสนเทศศกึษา

อาจารย์นิรันดร์ ขมุบางลี�  เลขานกุารสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารธุรกิจ

อาจารย์สกุญัญา สขุวิบลูย์  เลขานกุารสาขาวิชาการศกึษาทั�วไป

อาจารย์รสสคุนธ์  รัตนธาดา  เลขานกุารสาขาวิชาภาษาองักฤษและการแปล

พิจารณาดําเนินการโครงการตา่ง  ๆตามนโยบายของคณะวชิา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บริหารจดังานด้านงบประมาณของสาขาวิชาที�ได้รับจากคณะวิชา อยา่งถกูต้องและเหมาะสม

ประชาสมัพนัธ์ขา่วสารจากคณะวิชา ให้อาจารย์ในสาขาวชิาทราบ 

กลั�นกรองเรื�องตา่งๆ ก่อนที�จะนําเสนอเพื�อพิจารณาในที�ประชมุคณะกรรมการบริหาร

  

    สั�ง  ณ  วนัที�   1  มิถนุายน  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

สาขาวิชาภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร 

หวัหน้าสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารธุรกิจ 

หวัหน้าสาขาวิชาการศกึษาทั�วไป 

หวัหน้าสาขาวิชาภาษาองักฤษและการแปล 

สาขาวิชาภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร 

ชาภาษาองักฤษธุรกิจ 

สาขาวิชาสหวิทยาการ 

สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา  

สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารธุรกิจ 

สาขาวิชาการศกึษาทั�วไป 

สาขาวิชาภาษาองักฤษและการแปล 

พิจารณาดําเนินการโครงการตา่ง  ๆตามนโยบายของคณะวชิา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

กต้องและเหมาะสม 

กลั�นกรองเรื�องตา่งๆ ก่อนที�จะนําเสนอเพื�อพิจารณาในที�ประชมุคณะกรรมการบริหาร 

ดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

จงึเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักล่าว

2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

 1. อาจารย์ ดร.มานีนนัท์

 2. อาจารย์ ดร.นรินทชยั  

 3. อาจารย์ ดร.จิตติมา  

 4. อาจารย์ปณวฒัน์ 

 5. อาจารย์ ดร.จกัรพนัธ์  
 

ภาระหน้าที� 

 เป็นลา่มในการประชมุคณะและการประชมุมหาวิทยาลยั

 

  

   

 

 

 

   

   

 

คาํสั� ง 
ที�  มศ 3/2562 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการล่าม ประจาํปีการศึกษา 2562 

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการล่ามดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะ

ชุดดงักล่าว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2562  

มานีนนัท์  หรูรักวิทย์    ประธาน 

นรินทชยั  ฮะภริูวฒัน์    กรรมการ

จิตติมา  เสงี�ยมจิตร์    กรรมการ

 วฒันวิทย์    กรรมการ

จกัรพนัธ์  เรียมลิว    กรรมการ

เป็นลา่มในการประชมุคณะและการประชมุมหาวิทยาลยั  

  

 สั�ง  ณ  วนัที�   25  กรกฎาคม  2562

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ 

  ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 

 

กรรมการ 

การ 

กรรมการ 

กรรมการ 

62 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการ

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะ

ตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 2. อาจารย์ ดร.อจัจิมา วชัรา

 3. อาจารย์ ดร.วริศรา  

 4. อาจารย์ทิพย์ธิดา สกลุทองอร่าม

 5. อาจารย์ ดร.จินดาพร  พินพงทรัพย์
 

ภาระหน้าที� 

 1. นดัหมายประชมุหารือในวาระตา่งๆที�เกี�ยวข้อง

 2. ศกึษาและสํารวจความต้องการของตลา

 3. ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรฯให้ไปในวงกว้าง เพื�อสร้างรายได้ให้กบัมหาวิทยาลยั

 4. ประสานงานผู้ เรียนและอํานวยความสะดวกในด้านตา่งๆ

 5. จดัหาผู้สอนตามความเหมาะสม

 6. จดัตารางเรียนตามแผนการศกึษา

 7. จดัทําสนทนากลุม่ย่อย

เรียน การยกเว้นรายวิชา อาจารย์ประจําวิชา เป็นต้น

 8.  ตอบคําถาม ให้รายละเอียดและติดตอ่ผู้ ที�สนใจสมคัรเรียน 

  

 

  

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 4/2562 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต กลุ่มวิชา

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักล่าว

ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จกัริน จลุพรหม   ประธาน 

อจัจิมา วชัราภรณ์    กรรมการ

  อนนัตโท    กรรมการ

อาจารย์ทิพย์ธิดา สกลุทองอร่าม    กรรมการ

จินดาพร  พินพงทรัพย์    กรรมการ

นดัหมายประชมุหารือในวาระตา่งๆที�เกี�ยวข้อง 

ศกึษาและสํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน 

ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรฯให้ไปในวงกว้าง เพื�อสร้างรายได้ให้กบัมหาวิทยาลยั

ประสานงานผู้ เรียนและอํานวยความสะดวกในด้านตา่งๆ 

จดัหาผู้สอนตามความเหมาะสม 

จดัตารางเรียนตามแผนการศกึษา 

จดัทําสนทนากลุม่ย่อย( Focus group) นําผลมาปรับปรุงในด้านตา่งๆ เช่น รายวิชา แผนการ

เรียน การยกเว้นรายวิชา อาจารย์ประจําวิชา เป็นต้น 

ตอบคําถาม ให้รายละเอียดและติดตอ่ผู้ ที�สนใจสมคัรเรียน  

  

 สั�ง  ณ  วนัที�   2  สิงหาคม  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 

ภาษาตะวันออก 

กลุ่มวิชาภาษาตะวนัออก

ชุดดงักล่าว  โดยมีวาระ

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรฯให้ไปในวงกว้าง เพื�อสร้างรายได้ให้กบัมหาวิทยาลยั 

งๆ เช่น รายวิชา แผนการ 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการสัมผัสวัฒนธรรมญี� ปุ่น

 เพื�อให้การดําเนินงาน

และมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการ

2562  ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 2563  

 1. อาจารย์อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช

 2. อาจารย์ ดร.ธีระวฒิุ สนุทรา

 3. อาจารย์รัตน์จิต  ทองเปรม

 4. อาจารย์ ดร.อจัจิมา วชัราภรณ์
 

ภาระหน้าที� 

 1. ประชมุเตรียมงาน ประชาสมัพนัธ์โครงการ

 2. จดัเตรียมอปุกรณ์ สถานที� ติดตอ่วิทยากร

 3. สรุปผลดําเนินการ 

  

 

  

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 5/2562 

แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการสัมผัสวัฒนธรรมญี� ปุ่นญี�ปุ่น

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการโครงการสมัผสัวฒันธรรมญี�ปุ่ นญี�ปุ่ นดําเนินไปอย่างเรียบร้อย

จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักล่าว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 

  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

อาจารย์อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช    ประธาน 

ธีระวฒิุ สนุทรา     กรรมการ

อาจารย์รัตน์จิต  ทองเปรม     กรรมการ

อจัจิมา วชัราภรณ์    กรรมการ

ชมุเตรียมงาน ประชาสมัพนัธ์โครงการ 

จดัเตรียมอปุกรณ์ สถานที� ติดตอ่วิทยากร 

 

  

 สั�ง  ณ  วนัที�   9  กนัยายน  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ญี� ปุ่น 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อย

โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

 เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ

เห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชุดดงักลา่ว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 

รายนามตอ่ไปนี � 

 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 2. อาจารย์อาณตัิ  วงศ์โกสติกลุ

 3. อาจารย์ ดร.รัฐกิตติ�  เลศิวิศวะ

 4. รองศาสตราจารย์ ดร

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุรรณา งามเหลอื

 7. อาจารย์ ดร.ณฐาพร ศรีจํานง

 8. อาจารย์ ดร.อรภทัร พกุกะเวส

 9. อาจารย์ ดร.สพุตัรา ห

 10. อาจารย์ ดร.สรายทุธ เลศิปัจฉิมนนัท์

 11. อาจารย์ ดร.ศนัสนีย์  ปัญญา

 12. อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์

 13. อาจารย์อรนชุ  เมฆาวิบลูย์

 14. อาจารย์กิตติพงษ์  อินทรัศมี

 15. อาจารย์จฬุาวดี วรเศรษฐศกัดิ�

 16. อาจารย์ทิพย์ธิดา สกลุทองอร่าม

 17. อาจารย์ทศันีย์ ภมูิรัตน์

 18. อาจารย์รสสคุนธ์  รัตนธาดา

 19. อาจารย์วทุธินนัท์  อ๊อกกงัวาล

 20. อาจารย์ปรเมษฐ์ หลอดอาสา

 21. อาจารย์ยอดหญิง จิตรีขนัธ์

 22. อาจารย์รติรัตน์ มหาทรัพย์

 23. อาจารย์อรรจมาภรณ์

 24. คณุประไพ  พวงมะลิ

ภาระหน้าที� จดัตารางสอนและตารางสอบ ประจําปีการศกึษา 

   

 

   

   

คาํสั�ง 
ที�  มศ 6/2562 

งคณะกรรมการจดัตารางสอน ประจาํปีการศึกษา 2562
------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการตารางสอนดําเนินไปอยา่งเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ  คณะฯ จึง

เห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชุดดงักลา่ว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 มิถนุายน 2562  ถึงวนัที� 31 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     ที�ปรึกษา 

อาจารย์อาณตัิ  วงศ์โกสติกลุ ประธาน 

รัฐกิตติ�  เลศิวิศวะ รองประธาน

ดร.บริุนทร์  ศรีสมถวิล กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จกัริน จลุพรหม กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุรรณา งามเหลอื กรรมการ

ณฐาพร ศรีจํานง กรรมการ

อรภทัร พกุกะเวส กรรมการ

สพุตัรา ห.เพียรเจริญ กรรมการ

สรายทุธ เลศิปัจฉิมนนัท์ กรรมการ

ศนัสนีย์  ปัญญาเลศิ กรรมการ

ศิริอร ละดาห์ กรรมการ

อาจารย์อรนชุ  เมฆาวิบลูย์ กรรมการ

อินทรัศมี กรรมการ

อาจารย์จฬุาวดี วรเศรษฐศกัดิ� กรรมการ

อาจารย์ทิพย์ธิดา สกลุทองอร่าม กรรมการ

อาจารย์ทศันีย์ ภมูิรัตน์ กรรมการ

อาจารย์รสสคุนธ์  รัตนธาดา กรรมการ

อ๊อกกงัวาล กรรมการ

อาจารย์ปรเมษฐ์ หลอดอาสา กรรมการ

อาจารย์ยอดหญิง จิตรีขนัธ์ กรรมการ

อาจารย์รติรัตน์ มหาทรัพย์ กรรมการ

อาจารย์อรรจมาภรณ์  วิทย์อปุสยั กรรมการ

พวงมะล ิ กรรมการและเลขานกุาร

จดัตารางสอนและตารางสอบ ประจําปีการศกึษา 2562 

 สั�ง  ณ  วนัที�   12  กนัยายน2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

2 

ดําเนินไปอยา่งเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ  คณะฯ จึง

31 พฤษภาคม 2563  ดงั

  

 

รองประธาน 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ  

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ  

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

ประสิทธิภาพ  คณะฯจงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการ

วนัที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี �

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 2. อาจารย์รติรัตน์  มหาทรัพย์

 3. อาจารย์สมุณฑา  ศกัดิ�ชยัสมบรูณ์

 4. อาจารย์จฬุาวดี  พลูเจริญ
 

ภาระหน้าที� 

 จดักิจกรรมเพื�อสง่เสริมให้นกัศกึษาตา่งชาติมีความเข้าใจวฒันธรรมไทย

  

 

  

   

 

 

 

   

   

 

 

คาํสั� ง 
ที�  มศ 7/2562 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการสัมผัสวัฒนธรรมไทย 

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการโครงการสมัผสัวฒันธรรมไทย ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 

ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จกัริน จลุพรหม   ประธาน 

อาจารย์รติรัตน์  มหาทรัพย์     กรรมการ

อาจารย์สมุณฑา  ศกัดิ�ชยัสมบรูณ์    กรรมการ

ลเจริญ     กรรมการ

มเพื�อสง่เสริมให้นกัศกึษาตา่งชาติมีความเข้าใจวฒันธรรมไทย 

  

 สั�ง  ณ  วนัที�   26  กนัยายน  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2562  ถึง

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

-------

 เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการศนูย์ภาษา 

จงึเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักล่าว

2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

 1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 3.  อาจารย์บษุบา ชลพฒันา

 4.   อาจารย์นิภาพรรณ  สิงหพนัธุ์

 5.  รองศาสตราจารย์ ดร

 6. อาจารย์นฤพนธ์  สอนศรี

 7.  อาจารย์ ดร.สพุตัรา ห

 8.  อาจารย์นิรันดร์  ขมุบางลี�

 9.  อาจารย์ ดร.ศนัสนีย์ ปัญญาเลศิ

 10. นางสาวยวุดี  ผ่องแผ้ว
 

ภาระหน้าที� 

 1. ออกแบบหลกัสตูรการอบรมทางภาษาเพื�อเสริมศกัยภาพทางภาษาแก่นกัศกึษาบคุลากรและ

  บคุคลภายนอก 

 2. ดําเนินการเพื�อเปิดหลกัสตูร  สอน  ประเมินผล

 3. จดัการสอบวดัความสามารถทางภาษา

 4.  บริการรับแปลงานเอกสาร

  

  

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 8/2562 

เรื�อง  แต่งตั �งแต่งตั �งคณะกรรมการศูนย์ภาษา 

-------------------------------------------------------------- 

คณะกรรมการศนูย์ภาษา ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะ

ชุดดงักล่าว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2562  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ� เกิดอรุณสขุศรี  ที�ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศทุธินี  ชวนไชยสิทธิ�   ประธาน 

อาจารย์บษุบา ชลพฒันา     กรรมการ

อาจารย์นิภาพรรณ  สิงหพนัธุ์    กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.บริุนทร์  ศรีสมถวิล   กรรมการ

อาจารย์นฤพนธ์  สอนศรี     กรรมการ

สพุตัรา ห.เพียรเจริญ    กรรมการ

ขมุบางลี�     กรรมการ

ศนัสนีย์ ปัญญาเลศิ    กรรมการ

นางสาวยวุดี  ผ่องแผ้ว     กรรมการและเลขานกุาร

ออกแบบหลกัสตูรการอบรมทางภาษาเพื�อเสริมศกัยภาพทางภาษาแก่นกัศกึษาบคุลากรและ

ดําเนินการเพื�อเปิดหลกัสตูร  สอน  ประเมินผล 

จดัการสอบวดัความสามารถทางภาษา 

บริการรับแปลงานเอกสาร 

  

 สั�ง  ณ  วนัที�   4  ตลุาคม  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ

  ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 

ที�ปรึกษา   

  

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

ออกแบบหลกัสตูรการอบรมทางภาษาเพื�อเสริมศกัยภาพทางภาษาแก่นกัศกึษาบคุลากรและ 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

ประสิทธิภาพ  คณะฯจงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการ

วนัที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี �

 1.  อาจารย์ปานชยั พนูวตัถ ุ        

 2.  อาจารย์ ดร.จกัรพนัธ์ เรียมลิว    

 3.  อาจารย์ ดร.จนัทร์ปรียา บณุยรัตพนัธุ์

 4.  อาจารย์ ดร.ณฐาพร ศรีจํานง

 5.  อาจารย์ ดร.ภาสกร เชื �อสวย

 6.  อาจารย์รสสคุนธ์ รัตนธาดา

 7.  อาจารย์ ดร.วฒิุยา พยคัฆ์มาก

 8.  อาจารย์ ดร.ศิริอร ละด

 9.  อาจารย์ ดร.สมฤดี เดชอมร

 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 11. อาจารย์ ดร.ศนัสนีย์ ปัญญาเลิศ
 

ภาระหน้าที� 

 1. ปรับปรุงหลกัสตูรภาษาองักฤษ ทั �งแบบหลกัสตูรวิชาเอกเดี�ยว และหลกัสตูรวิช

 2. ติดตอ่ทาบทามผู้ทรงคณุวฒิุเพื�อเสนอแตง่ตั �งเป็นกรรมการพฒันาหลกัสตูร

 3. ตั �งงบประมาณพฒันาหลกัสตูร

 4. จดัประชมุวิพากษ์หลกัสตูร

 5. นําเสนอหลกัสตูรตอ่ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลยั และสภามหาวิทยาลยัเพื�อการพิจารณาอนมุตัิ
 

  

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 9/2562 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตรภาษาองักฤษดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 

ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

อาจารย์ปานชยั พนูวตัถ ุ            ที�ปรึกษา

จกัรพนัธ์ เรียมลิว        ประธาน 

จนัทร์ปรียา บณุยรัตพนัธุ์   กรรมการ

ณฐาพร ศรีจํานง    กรรมการ

ภาสกร เชื �อสวย    กรรมการ

อาจารย์รสสคุนธ์ รัตนธาดา    กรรมการ

วฒิุยา พยคัฆ์มาก    กรรมการ 

ศิริอร ละดาห์     กรรมการ

สมฤดี เดชอมร    กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวุีร์ ชมพชูาติ    กรรมการ

ศนัสนีย์ ปัญญาเลิศ    กรรมการและเลขานกุาร 

ปรับปรุงหลกัสตูรภาษาองักฤษ ทั �งแบบหลกัสตูรวิชาเอกเดี�ยว และหลกัสตูรวิช

ติดตอ่ทาบทามผู้ทรงคณุวฒิุเพื�อเสนอแตง่ตั �งเป็นกรรมการพฒันาหลกัสตูร

ตั �งงบประมาณพฒันาหลกัสตูร 

จดัประชมุวิพากษ์หลกัสตูร 

นําเสนอหลกัสตูรตอ่ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลยั และสภามหาวิทยาลยัเพื�อการพิจารณาอนมุตัิ

  

 สั�ง  ณ  วนัที�   8  ตลุาคม  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

ไปอย่างเรียบร้อยและมี

โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2562  ถึง

ที�ปรึกษา 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ  

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร  

ปรับปรุงหลกัสตูรภาษาองักฤษ ทั �งแบบหลกัสตูรวิชาเอกเดี�ยว และหลกัสตูรวิชาเอกคู ่

ติดตอ่ทาบทามผู้ทรงคณุวฒิุเพื�อเสนอแตง่ตั �งเป็นกรรมการพฒันาหลกัสตูร 

นําเสนอหลกัสตูรตอ่ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลยั และสภามหาวิทยาลยัเพื�อการพิจารณาอนมุตั ิ

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

คณะฯจึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการ

พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี �

 1.  อาจารย์ ดร.สพุตัรา ห

 2. อาจารย์Zheng Qingyuan

 2.  อาจารย์Jia Zhongxia

 3.  อาจารย์เบ็ญจรัตน์ ลกัขณาวงศ์

 4. อาจารย์ ดร.จินดาพร พินพงทรัพย์
 

ภาระหน้าที� 

 1. นดัหมายประชมุหารือในวาระตา่งๆที�เกี�ยวข้อง

 2. ประชาสมัพนัธ์โครงการให้ไปในวงกว้าง 

 3. ประสานงานผู้ เรียนและอํานวยความสะดวกในด้านตา่งๆ 

 4. จดัหานกัศกึษาตามความเหมาะสมเพื�อเข้าประกวดแข่งขนั

 5.  ด้านอื�นๆที�เกี�ยวข้องตามความเห็นของคณะกรรมการตามวาระและโอกาส   
 

  

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 10/2562 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการมังกรทะยานฟ้า  

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการมงักรทะยานฟ้า ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักล่าว  โดยมีวาระตั �งแต่วันที� 1 มิถุนายน

ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

สพุตัรา ห.เพียรเจริญ     ประธาน 

Zheng Qingyuan     กรรมการ

Zhongxia     กรรมการ

อาจารย์เบ็ญจรัตน์ ลกัขณาวงศ์    กรรมการ

จินดาพร พินพงทรัพย์    กรรมการและเลขานกุาร 

นดัหมายประชมุหารือในวาระตา่งๆที�เกี�ยวข้อง 

ประชาสมัพนัธ์โครงการให้ไปในวงกว้าง  

ยนและอํานวยความสะดวกในด้านตา่งๆ  

จดัหานกัศกึษาตามความเหมาะสมเพื�อเข้าประกวดแข่งขนั 

ด้านอื�นๆที�เกี�ยวข้องตามความเห็นของคณะกรรมการตามวาระและโอกาส   

  

 สั�ง  ณ  วนัที�   8  ตลุาคม  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 
 

 

 
 

 

 
 

ปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

มิถุนายน 2562  ถึงวนัที� 31 

 

กรรมการ  

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร  

ด้านอื�นๆที�เกี�ยวข้องตามความเห็นของคณะกรรมการตามวาระและโอกาส    

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการ

ประสิทธิภาพ  คณะฯจงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการ

วนัที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี �

 1.  อาจารย์นิวฒัน์ นิมมานวรวงศ์

 2. อาจารย์Zheng Qingyuan

 2.  อาจารย์ ดร.จินดาพร พินพงทรัพย์

 3.  อาจารย์เบ็ญจรัตน์ ลกัขณาวงศ์

 4. อาจารย์ ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ
 

ภาระหน้าที� 

 1.  ประชมุเพื�อเตรียมงานทศันศกึษา เชิญวทิยากรผู้ เชี�ยวชาญ หรือจดักิจกรรมเกี�ยวกบัศลิปวฒันธรรมจีน

 2.  ประชาสมัพนัธ์ให้อาจารย์และนกัศกึษา

 3.  จดัเตรียมสถานที�สําหรับวิทยากรบรรยาย พานกัศกึษาไปทศันศกึษาหรือนําเข้าร่วมกิจกรรมที�จดัขึ �น

 4.  สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

  

 
 

  

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 11/2562 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการจัดโครงการสัมผัสวัฒนธรรมจีน 

-------------------------------------------------------------- 

คณะกรรมการจดัโครงการสมัผสัวฒันธรรมจีนดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 

ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

นิมมานวรวงศ์    ประธาน 

Zheng Qingyuan     กรรมการ

จินดาพร พินพงทรัพย์    กรรมการ

อาจารย์เบ็ญจรัตน์ ลกัขณาวงศ์    กรรมการ

เจษฎา นิลสงวนเดชะ    กรรมการและเลขานกุาร 

ประชมุเพื�อเตรียมงานทศันศกึษา เชิญวทิยากรผู้ เชี�ยวชาญ หรือจดักิจกรรมเกี�ยวกบัศลิปวฒันธรรมจีน

ประชาสมัพนัธ์ให้อาจารย์และนกัศกึษาทราบ ประกาศรับสมคัรนกัศกึษาที�สนใจเข้าร่วมโครงการ

จดัเตรียมสถานที�สําหรับวิทยากรบรรยาย พานกัศกึษาไปทศันศกึษาหรือนําเข้าร่วมกิจกรรมที�จดัขึ �น

สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน 

  

 สั�ง  ณ  วนัที�   8  ตลุาคม  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 
 

 

 
 

 

 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2562  ถึง

 

กรรมการ  

การ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร  

ประชมุเพื�อเตรียมงานทศันศกึษา เชิญวทิยากรผู้ เชี�ยวชาญ หรือจดักิจกรรมเกี�ยวกบัศลิปวฒันธรรมจีน 

ทราบ ประกาศรับสมคัรนกัศกึษาที�สนใจเข้าร่วมโครงการ 

จดัเตรียมสถานที�สําหรับวิทยากรบรรยาย พานกัศกึษาไปทศันศกึษาหรือนําเข้าร่วมกิจกรรมที�จดัขึ �น 

กดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

ประสิทธิภาพ  คณะฯจงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการ

วนัที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี �

 1.  อาจารย์ดร.สพุตัรา ห

 2. รองศาสตราจารย์ 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 4. อาจารย์ ดร.จินดาพร พินพงทรัพย์

 5. อาจารย์นิวฒัน์  นิมมานวรวงศ์

 6. อาจารย์Zheng Qingyuan

 7. อาจารย์JiaZhongxia

 8. อาจารย์ ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ

 9. อาจารย์เบ็ญจรัตน์ ลกัขณาวงศ์
 

ภาระหน้าที� 

 1.   เข้าร่วมประชมุเพื�อวางแผนจดัเตรียมงาน

 2.   ประชาสมัพนัธ์โครงการให้นกัศกึษาทราบ

 3.   ดแูลให้การจดัโครงการเป็นไปอย่างราบรื�น

 4.   สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

  
 

  

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 12/2562 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการจัดโครงการโบตั�นร้อยกลีบ 

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการจัดโครงการโบตั�นร้อยกลีบ ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยแล

จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 

ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

สพุตัรา ห.เพียรเจริญ    ประธาน 

รองศาสตราจารย์ ดร.บริุนทร์ ศรีสมถวิล   การรมการ

ยศาสตราจารย์ ดร.จรีุ สชุนวนิช    การรมการ

จินดาพร พินพงทรัพย์    การรมการ

นิมมานวรวงศ์    การรมการ

Zheng Qingyuan     การรมการ

JiaZhongxia     การรมการ

เจษฎา นิลสงวนเดชะ    การรมการ

อาจารย์เบ็ญจรัตน์ ลกัขณาวงศ์    กรรมการและเลขานกุาร

เข้าร่วมประชมุเพื�อวางแผนจดัเตรียมงาน 

ประชาสมัพนัธ์โครงการให้นกัศกึษาทราบ 

ดแูลให้การจดัโครงการเป็นไปอย่างราบรื�น 

สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน 

  

 สั�ง  ณ  วนัที�   8  ตลุาคม  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 
 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2562  ถึง

 

การรมการ 

การรมการ 

การรมการ 

การรมการ 

การรมการ 

การรมการ 

การรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการ

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะ

มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 

 1.  อาจารย์ดร.สพุตัรา ห

 2. รองศาสตราจารย์ 

 3. อาจารย์ ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ

 4. อาจารย์Zheng Qingyuan

 5. อาจารย์Jia Zhongxia
 

ภาระหน้าที� 

 1.  จดัประชมุเพื�อเตรียมงาน

 2.  ประสานงานสว่นที�เกี�ยวข้องและ

 3.  ประสานงานเรื�องการประชาสมัพนัธ์ให้นกัศกึษาที�สนใจเข้าร่วมโครงการ

 4. รับสมคัรนกัศกึษาเข้าร่วมโครงการ 

 5. อํานวยความสะดวกให้นกัศกึษาในเรื�องการสมคัรเจ้าร่วมโครงการ ตลอดจนเดินทางไปศกึษายงั

ประเทศเจ้าของภาษา 

 6. ติดตอ่ประสานงานกบัผู้ดแูลฝ่ายจีน

 7. ดแูลนกัศกึษาที�เข้าร่วมโครงการ 

 8. ติดตามผลการดําเนินการของโครงการ

  

 
 

  

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 13/2562 

คณะกรรมการจัดโครงการฝึกประสบการณ์ในประเทศเจ้าของภาษา

-------------------------------------------------------------- 

นินงานคณะกรรมการโครงการฝึกประสบการณ์ในประเทศเจ้าของภาษา

อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว  

พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

สพุตัรา ห.เพียรเจริญ    ประธาน 

รองศาสตราจารย์ ดร.บริุนทร์ ศรีสมถวิล   การรมการ

เจษฎา นิลสงวนเดชะ    การรมการ

Zheng Qingyuan     การรมการ

hongxia     การรมการ

จดัประชมุเพื�อเตรียมงาน 

นสว่นที�เกี�ยวข้องและอํานวยความสะดวกให้การประชมุ 

ประสานงานเรื�องการประชาสมัพนัธ์ให้นกัศกึษาที�สนใจเข้าร่วมโครงการ 

รับสมคัรนกัศกึษาเข้าร่วมโครงการ  

อํานวยความสะดวกให้นกัศกึษาในเรื�องการสมคัรเจ้าร่วมโครงการ ตลอดจนเดินทางไปศกึษายงั

ติดตอ่ประสานงานกบัผู้ดแูลฝ่ายจีน 

ดแูลนกัศกึษาที�เข้าร่วมโครงการ  

ติดตามผลการดําเนินการของโครงการ 

  

 สั�ง  ณ  วนัที�   8  ตลุาคม  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 

โครงการฝึกประสบการณ์ในประเทศเจ้าของภาษา 

โครงการฝึกประสบการณ์ในประเทศเจ้าของภาษาดําเนินไป

  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 

 

การรมการ 

การรมการ 

การรมการ 

การรมการและเลขานกุาร 

 

อํานวยความสะดวกให้นกัศกึษาในเรื�องการสมคัรเจ้าร่วมโครงการ ตลอดจนเดินทางไปศกึษายงั 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการ

ในพื �นที�กรุงเทพมหานคร 

 เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการโครง

ในพื �นที�กรุงเทพมหานคร : สถานภาพและศกัยภาพในการป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพติด

มีประสิทธิภาพคณะฯ จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่วโดยมีวาระการทํางานตั �งแต่วนัที� 

2562  ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 2563  

 1. รองศาสตราจารย์ ดร

 2. อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ         

 3.   อาจารย์ ดร.ภาสกร เชื �อสวย

 4. นางสาวพรพิมล  หาดยาว
  

ภาระหน้าที� 

 1. ศกึษาข้อมลูเอกสารที�เกี�ยวข้อง ประชมุคณะทํางานและวางแผนดําเนิน

 2. ออกแบบสมัภาษณ์

 3. สมัภาษณ์เชิงลกึจากกลุม่เป้าหมาย

 4. วิเคราะห์ข้อมลู 

 5. เขียนรายงานการวิจยั

  

 

 

    

   

                                    

  

 
 

  

คาํสั� ง 
ที�  มศ  14/2562 

งตั �งคณะกรรมการโครงการประเมินและพัฒนาชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดนิ

ในพื �นที�กรุงเทพมหานคร : สถานภาพและศักยภาพในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการโครงประเมินและพัฒนาชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

สถานภาพและศกัยภาพในการป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพติดดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ

มีประสิทธิภาพคณะฯ จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่วโดยมีวาระการทํางานตั �งแต่วนัที� 

  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

าสตราจารย์ ดร.อสุา สทุธิสาคร   ประธาน 

ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ             รองประธาน

ภาสกร เชื �อสวย    เหรัญญิก

นางสาวพรพิมล  หาดยาว     เลขานกุาร

ศกึษาข้อมลูเอกสารที�เกี�ยวข้อง ประชมุคณะทํางานและวางแผนดําเนินงาน

ออกแบบสมัภาษณ์/แบบสอบถาม 

สมัภาษณ์เชิงลกึจากกลุม่เป้าหมาย  

รายงานการวิจยั 

       สั�ง  ณ  วนัที�  1  ตลุาคม  2562 

 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

                                                                            คณบดี 

 

  

 

ประเมินและพัฒนาชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดนิ 

สถานภาพและศักยภาพในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

ประเมินและพัฒนาชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ

มีประสิทธิภาพคณะฯ จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่วโดยมีวาระการทํางานตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 

 

รองประธาน 

เหรัญญิก 

เลขานกุาร 

งาน 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี) 



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการจัดทาํข้อสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษธุรกจิ 

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

(EXIT01)ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะ

มีวาระตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 2562  

 1.  อาจารย์ ดร.อรภทัร พกุ

 2.  อาจารย์ ดร.ศริิอร ละดาห์

 3.  อาจารย์ทศันีย์ ภมูิรัตน์    
 

ภาระหน้าที� 

 1. จดัสง่ข้อสอบวดัมาตรฐานความรู้ด้านภาษาองักฤษธุรกิจ 

สว่นการฟังให้ฝ่ายวิชาการเพื�อผลิตข้อสอบในการ

 2. ประสานงานกบัฝ่ายวิชาการเพื�อประชมุปรับปรุง และแก้ไขการจดัสอบให้มีประสทิธิภาพ

 3. ตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบอิงตามเกณฑ์การสอบวดัมาตรฐานความรู้ด้าน

ภาษาองักฤษธุรกิจของคณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศิลป์และสง่ผลการสอบให้

มหาวิทยาลยั 

 4. จดัสง่ข้อสอบและ 

ติดตอ่ขอสอบนอกเวลาที�กําหนด  พร้อมตรวจข้อสอบและประมวลผล

  
 

  

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 15/2562 

คณะกรรมการจัดทาํข้อสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษธุรกจิ 

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการจัดทําข้อสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการ

  ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

อรภทัร พกุกะเวส    ประธาน 

ศริิอร ละดาห์     กรรมการ

อาจารย์ทศันีย์ ภมูิรัตน์         กรรมการและเลขานกุาร

จดัสง่ข้อสอบวดัมาตรฐานความรู้ด้านภาษาองักฤษธุรกิจ (EXIT01) และ 

สว่นการฟังให้ฝ่ายวิชาการเพื�อผลิตข้อสอบในการสอบภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดรู้อนและกรณีพิเศษ

ประสานงานกบัฝ่ายวิชาการเพื�อประชมุปรับปรุง และแก้ไขการจดัสอบให้มีประสทิธิภาพ

ตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบอิงตามเกณฑ์การสอบวดัมาตรฐานความรู้ด้าน

ภาษาองักฤษธุรกิจของคณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศิลป์และสง่ผลการสอบให้แกฝ่่ายวิชาการของ

จดัสง่ข้อสอบและ CD ข้อสอบให้ศนูย์ภาษาในกรณีที�มีนกัศกึษาหรือพนกังานของมหาวิทยาลยั

ติดตอ่ขอสอบนอกเวลาที�กําหนด  พร้อมตรวจข้อสอบและประมวลผล 

 สั�ง  ณ  วนัที�   9  ตลุาคม  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 

 
 

คณะกรรมการจัดทาํข้อสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษธุรกจิ (EXIT01) 

รจัดทําข้อสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ 

จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักล่าว  โดย

 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

และ CD ต้นฉบบัข้อสอบ

สอบภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดรู้อนและกรณีพิเศษ 

ประสานงานกบัฝ่ายวิชาการเพื�อประชมุปรับปรุง และแก้ไขการจดัสอบให้มีประสทิธิภาพ 

ตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบอิงตามเกณฑ์การสอบวดัมาตรฐานความรู้ด้าน

แกฝ่่ายวิชาการของ

ข้อสอบให้ศนูย์ภาษาในกรณีที�มีนกัศกึษาหรือพนกังานของมหาวิทยาลยั

ดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

ประสิทธิภาพ  คณะฯจงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการ

วนัที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี �

 1.  อาจารย์ ดร.จกัรพนัธ์ เรียมลิว    

 2.  อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพนัธุ์

 3.  ผู้ช่วยศาตราจารย์ปรียานชุ จนัทร์

 4.  อาจารย์ปณวฒัน์  

 5.  อาจารย์ทิพย์ธิดา สกลุทองอร่าม

 6.  อาจารย์อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช

 7.  อาจารย์ ดร.จินดาพร พินพงทรัพย์  

 8. อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท             
 

ภาระหน้าที� 

 1. คดัเลือกภาพยนตร์ที�น่าสนใจ สนกุ มีสาระแก่การเรียนรู้

 2. จดัทําเอกสาร ความรู้ด้านภาษา คําศพัท์ วลี สํานวน และอื�นๆ ที�น่าสนใจให้นกัศกึษา 

             เพื�อการเรียนรู้และเพื�อให้นกัศกึษาดภูาพยนตร์เรื�องนั �นๆได้เข้าใจดียิ�งขึ �น 

 3. ประชาสมัพนัธ์ผ่านเวบ็ไซด์มหาวิทยาลยั 

 4. รับสมคัรออนไลน์ 

 5. จดัฉายภาพยนตร์ด้วยเสียงในฟิล์มภาษาตา่งประเทศ เลน่เกมและตอบคําถามเกี�ยวภาพยนตร์

 6. สรุปและประเมินผลโครงการ
  

  

  

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 16/2562 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการ Films for Fun 

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการโครงการ Films for Funดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 

ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

จกัรพนัธ์ เรียมลิว        ประธาน 

อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพนัธุ์    กรรมการ

ผู้ช่วยศาตราจารย์ปรียานชุ จนัทร์ประเสริฐ       กรรมการ

  วฒันวิทย์    กรรมการ

อาจารย์ทิพย์ธิดา สกลุทองอร่าม    กรรมการ

อาจารย์อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช    กรรมการ

จินดาพร พินพงทรัพย์      กรรมการ

อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท                 กรรมการและเลขานกุาร 

คดัเลือกภาพยนตร์ที�น่าสนใจ สนกุ มีสาระแก่การเรียนรู้ 

จดัทําเอกสาร ความรู้ด้านภาษา คําศพัท์ วลี สํานวน และอื�นๆ ที�น่าสนใจให้นกัศกึษา 

เพื�อการเรียนรู้และเพื�อให้นกัศกึษาดภูาพยนตร์เรื�องนั �นๆได้เข้าใจดียิ�งขึ �น 

มพนัธ์ผ่านเวบ็ไซด์มหาวิทยาลยั iTunes, U Facebook และป้ายประกาศ

รับสมคัรออนไลน์  

จดัฉายภาพยนตร์ด้วยเสียงในฟิล์มภาษาตา่งประเทศ เลน่เกมและตอบคําถามเกี�ยวภาพยนตร์

สรุปและประเมินผลโครงการ 

 สั�ง  ณ  วนัที�   9  ตลุาคม  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2562  ถึง

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

การและเลขานกุาร  

จดัทําเอกสาร ความรู้ด้านภาษา คําศพัท์ วลี สํานวน และอื�นๆ ที�น่าสนใจให้นกัศกึษา  

เพื�อการเรียนรู้และเพื�อให้นกัศกึษาดภูาพยนตร์เรื�องนั �นๆได้เข้าใจดียิ�งขึ �น  

และป้ายประกาศ 

จดัฉายภาพยนตร์ด้วยเสียงในฟิล์มภาษาตา่งประเทศ เลน่เกมและตอบคําถามเกี�ยวภาพยนตร์ 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

ประสิทธิภาพ  คณะฯจงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการ

วนัที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี �

 1.  อาจารย์ ดร.ปาริฉฐัษร์ วงศ์สวุรรณ   

 2.  อาจารย์อําไพ บญุรักษ์    

 3.  อาจารย์ทศันีย์ ภมูิรัตน์    

 4.  อาจารย์ ดร.อรภทัร พกุกะเวส

 5.  อาจารย์ยอดหญิง จิตรีขนัธ์

 6.  อาจารย์บษุบา ชลพฒันา

 7.  อาจารย์ ดร.วาสนา สมอจัฉริยกลุ
 

ภาระหน้าที� 

 1. จดัอาจารย์บรรยายสรุปบทเรียนแล

ในรายวิชา GE002 English for Communication 1, GE003 English for Communication 2, GE004 English for 

Communication in Careers 1 และ GE004 English for Communication in Careers 2

 2. กําหนดวนั เวลา แล

เหมาะสมในภาคเรียนภาคต้นและภาคปลาย

 3. จดัเตรียมเอกสารสรุปบทเรียนและแบบฝึกทกัษะที�จดัทําโดยอาจารย์ผู้บรรยาย เพื�อแจกให้กบั

นกัศกึษาที�เข้าฟังบรรยาย 

 4. ประชาสมัพนัธ์โครงการในทกุชั �นเรียนในรายวิชาดงัก

ของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทยและบอร์ดประชาสมัพนัธ์ภายในมหาวิทยาลยั

 5. จัดโครงการโดยให้นักศึกษาเข้าฟังบรรยายสรุปบทเรียนและทําแบบฝึกทักษะใน 

วัน เวลา และสถานที� ที� กําหนด 

 6. สรุปและประเมินผล โดยให้นกัศกึษาผู้ เข้าร่วมฟังบรรยายตอบ

   

   

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 17/2562 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการ ตะลุย Eng 

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการโครงการ ตะลุย Engดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 

ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

ปาริฉฐัษร์ วงศ์สวุรรณ       ประธาน 

อาจารย์อําไพ บญุรักษ์         กรรมการ

ภมูิรัตน์         กรรมการ

อรภทัร พกุกะเวส    กรรมการ

อาจารย์ยอดหญิง จิตรีขนัธ์     กรรมการ

อาจารย์บษุบา ชลพฒันา     กรรมการ

วาสนา สมอจัฉริยกลุ    กรรมการและเลขานกุาร 

จดัอาจารย์บรรยายสรุปบทเรียนและแนะนํากระบวนการคิดวเิคราะห์และเทคนิคการทําข้อสอบ

GE002 English for Communication 1, GE003 English for Communication 2, GE004 English for 

GE004 English for Communication in Careers 2 ตามความเหมาะสม

กําหนดวนั เวลา และสถานที�ในการบรรยายสรุปบทเรียนทั �ง 4 รายวิชาดงักลา่ว ตามความ

เหมาะสมในภาคเรียนภาคต้นและภาคปลาย 

จดัเตรียมเอกสารสรุปบทเรียนและแบบฝึกทกัษะที�จดัทําโดยอาจารย์ผู้บรรยาย เพื�อแจกให้กบั

ประชาสมัพนัธ์โครงการในทกุชั �นเรียนในรายวิชาดงักลา่ว และประชาสมัพนัธ์ผ่านทางเวบ็ไซด์

ของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทยและบอร์ดประชาสมัพนัธ์ภายในมหาวิทยาลยั 

จัดโครงการโดยให้นักศึกษาเข้าฟังบรรยายสรุปบทเรียนและทําแบบฝึกทักษะใน 

 

สรุปและประเมินผล โดยให้นกัศกึษาผู้ เข้าร่วมฟังบรรยายตอบแบบประเมินผลโครงการ

 สั�ง  ณ  วนัที�   9  ตลุาคม  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2562  ถึง

 

กรรมการ 

กรรมการ  

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร  

ะแนะนํากระบวนการคิดวเิคราะห์และเทคนิคการทําข้อสอบ

GE002 English for Communication 1, GE003 English for Communication 2, GE004 English for 

ตามความเหมาะสม 

รายวิชาดงักลา่ว ตามความ

จดัเตรียมเอกสารสรุปบทเรียนและแบบฝึกทกัษะที�จดัทําโดยอาจารย์ผู้บรรยาย เพื�อแจกให้กบั

ลา่ว และประชาสมัพนัธ์ผ่านทางเวบ็ไซด์

จัดโครงการโดยให้นักศึกษาเข้าฟังบรรยายสรุปบทเรียนและทําแบบฝึกทักษะใน 

แบบประเมินผลโครงการ 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

--------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

ประสิทธิภาพ  คณะฯจงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการ

วนัที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี �

 1. ผู้ช่วยศาตราจารย์

 2. อาจารย์ ดร.นพณฐั เลิศสทุธิผล

 3. อาจารย์ ดร.พรณิชา วีระคณัโฑ

 4. อาจารย์ ดร.ยวุรี ทองวิวฒัน์

 5. อาจารย์ Anthony Catto

 6. อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี�ยมจิตร์
 

ภาระหน้าที� 

 1. ประชาสมัพนัธ์โครงการเพื�อให้นกัศกึษาทกุคณะ ทกุชั �นปีเข้าร่วม 

 2. จดักิจกรรมที�กระตุ้นให้เกิดการสนทนาภาษาองักฤษในรูปแบบตา่งๆ โดยเน้นการพฒันาทกัษะ

ผ่านความสนกุสนานอย่างน้อยสปัดาห์ละ 

ภาษาและอาจารย์ไทยที�มีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ รวมทั �งเชิญ 

เจ้าของภาษาแตส่ามารถใช้ภาษาองักฤษได้ดีมาจดุประกายการพฒันาทกัษะการพดู และ

เทคนิคการเรียนรู้ภาษาองักฤษ

 3. ประเมินผลโครงการและรายงานสรุปการจดักิจกรรม

 

   

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 18/2562 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการ Fun with Speaking 

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการโครงการ Fun with Speakingดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 

ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ปรียานชุ จนัทร์ประเสริฐ       ประธาน 

นพณฐั เลิศสทุธิผล    กรรมการ

พรณิชา วีระคณัโฑ    กรรมการ

ยวุรี ทองวิวฒัน์    กรรมการ

Anthony Catto     กรรมการ

จิตติมา เสงี�ยมจิตร์    กรรมการและเล

ประชาสมัพนัธ์โครงการเพื�อให้นกัศกึษาทกุคณะ ทกุชั �นปีเข้าร่วม  

จดักิจกรรมที�กระตุ้นให้เกิดการสนทนาภาษาองักฤษในรูปแบบตา่งๆ โดยเน้นการพฒันาทกัษะ

ผ่านความสนกุสนานอย่างน้อยสปัดาห์ละ 1 ครั �ง ตลอดทั �งปีการศกึษา โดยอาจารย์เจ้าของ

ละอาจารย์ไทยที�มีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ รวมทั �งเชิญ 

เจ้าของภาษาแตส่ามารถใช้ภาษาองักฤษได้ดีมาจดุประกายการพฒันาทกัษะการพดู และ

เทคนิคการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

ประเมินผลโครงการและรายงานสรุปการจดักิจกรรม 

 สั�ง  ณ  วนัที�   9  ตลุาคม  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 
 

 

 
 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2562  ถึง

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร  

จดักิจกรรมที�กระตุ้นให้เกิดการสนทนาภาษาองักฤษในรูปแบบตา่งๆ โดยเน้นการพฒันาทกัษะ 

ครั �ง ตลอดทั �งปีการศกึษา โดยอาจารย์เจ้าของ

ละอาจารย์ไทยที�มีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ รวมทั �งเชิญ “ต้นแบบ” ที�ไมใ่ช่

เจ้าของภาษาแตส่ามารถใช้ภาษาองักฤษได้ดีมาจดุประกายการพฒันาทกัษะการพดู และ

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการ 

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานคณะ

อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะ

มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 

 1. อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ บญุพฒันาภรณ์

 3. อาจารย์ ดร.วฒิุยา พยคัฆ์มาก

 4. อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี�ยมจิตร์

 5. อาจารย์ ดร.รติกร สิริสถิต

 6. อาจารย์ ดร.ศนัสนีย์ ปัญ
 

ภาระหน้าที� 

 1. กรรมการประชาสมัพนัธ์โครงการ โดยจดัโต๊ะแสดงหนงัสือพร้อมแจกแผ่นพบัเรื�องย่อ 

 (synopsis) ลงโฆษณาใน 

 2. เปิดรับสมคัรนกัศกึษาเข้าร่วมโครงการ ทกุคณะ ทกุชั �นปี

 3. วิทยากรด้านวรรณกรรมและกรรมการร่วมกนัแนะนําเทคนิควิธีการอ่านและหนงัสือที�โครงการจดัไว้ 

 4. กรรมการและนกัศกึษาพบปะกนัเป็นกลุ่มย่อยเพื�อพูดคยุเกี�ยวกบัเรื�องที�อ่านและปัญหาด้านการอา่น 

 5. กรรมการ นกัศกึษาและวิทยากรพดูคยุแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบัเรื�องที�อ่าน เช่น สิ�ง

 6. ประเมินผลโครงการ

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 19/2562 

คณะกรรมการโครงการ English Corner: Reading for Pleasure

-------------------------------------------------------------- 

คณะกรรมการโครงการ English Corner: Reading for Pleasure

อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 

พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

ศิริอร ละดาห์     ประธาน 

าสตราจารย์พรพรรณ บญุพฒันาภรณ์  กรรมการ

วฒิุยา พยคัฆ์มาก    กรรมการ

จิตติมา เสงี�ยมจิตร์    กรรมการ 

รติกร สิริสถิต     กรรมการ

ศนัสนีย์ ปัญญาเลศิ                         กรรมการ

กรรมการประชาสมัพนัธ์โครงการ โดยจดัโต๊ะแสดงหนงัสือพร้อมแจกแผ่นพบัเรื�องย่อ 

ลงโฆษณาใน iTunes U และทําสไลด์ให้อาจารย์ผู้สอนช่วยประชาสมัพนัธ์ในชั �นเรียน

เปิดรับสมคัรนกัศกึษาเข้าร่วมโครงการ ทกุคณะ ทกุชั �นปี 

ากรด้านวรรณกรรมและกรรมการร่วมกนัแนะนําเทคนิควิธีการอ่านและหนงัสือที�โครงการจดัไว้ 

กรรมการและนกัศกึษาพบปะกนัเป็นกลุ่มย่อยเพื�อพูดคยุเกี�ยวกบัเรื�องที�อ่านและปัญหาด้านการอา่น 

กรรมการ นกัศกึษาและวิทยากรพดูคยุแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบัเรื�องที�อ่าน เช่น สิ�งที�ประทบัใจ ข้อคิดที�ได้ ฯลฯ 

ประเมินผลโครงการ 

 สั�ง  ณ  วนัที�   9  ตลุาคม  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 
 

 

 

English Corner: Reading for Pleasure 

English Corner: Reading for Pleasureดําเนินไป

โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ  

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

กรรมการประชาสมัพนัธ์โครงการ โดยจดัโต๊ะแสดงหนงัสือพร้อมแจกแผ่นพบัเรื�องย่อ  

และทําสไลด์ให้อาจารย์ผู้สอนช่วยประชาสมัพนัธ์ในชั �นเรียน 

ากรด้านวรรณกรรมและกรรมการร่วมกนัแนะนําเทคนิควิธีการอ่านและหนงัสือที�โครงการจดัไว้  

กรรมการและนกัศกึษาพบปะกนัเป็นกลุ่มย่อยเพื�อพูดคยุเกี�ยวกบัเรื�องที�อ่านและปัญหาด้านการอา่น  

ที�ประทบัใจ ข้อคิดที�ได้ ฯลฯ  

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

หมวดรายวิชาศึ
--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการโครงการออกข้อสอบสําหรับการเทียบโอน หมวดรายวิชาศกึษา

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ  คณะ

ตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 

 1.  อาจารย์ ดร.จกัรพนัธ์ เรียมลิว    

 2.  อาจารย์ ดร.ศนัสนีย์ ปัญ

 3.  อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์

 4.  ผู้ช่วยศาตราจารย์ปรียานุ

 5.  อาจารย์ปณวฒัน์ วฒันวิทย์

 6.  อาจารย์ ดร. รติกร  สริิสถิต

 7.  อาจารย์ Anthony Catto
 

ภาระหน้าที� 

 1.  ออกข้อสอบสําหรับการเทียบโอน หมวดรายวิชาศกึษาทั�วไปของสาขาภ

 2.  เฉลยข้อสอบสําหรับการเทียบโอน หมวดรายวิชาศกึษาทั�วไปของสาขาภาษาองักฤษธุรกิจ

 

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 20/2562 

แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการออกข้อสอบสําหรับการเทยีบโอน 

หมวดรายวิชาศกึษาทั�วไป(สาขาภาษาอังกฤษธุรกจิ) 
-------------------------------------------------------------- 

คณะกรรมการโครงการออกข้อสอบสําหรับการเทียบโอน หมวดรายวิชาศกึษา

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ  คณะฯจงึเหน็สมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดั

ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

จกัรพนัธ์ เรียมลิว        ประธาน 

ศนัสนีย์ ปัญญาเลิศ                         กรรมการ

ศิริอร ละดาห์     กรรมการ 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ปรียานชุ จนัทร์ประเสริฐ       กรรมการ

วฒันวิทย์    กรรมการ

รติกร  สริิสถิต     กรรมการ

Anthony Catto     กรรมการ 

ออกข้อสอบสําหรับการเทียบโอน หมวดรายวิชาศกึษาทั�วไปของสาขาภาษาองักฤษธุรกิจ

เฉลยข้อสอบสําหรับการเทียบโอน หมวดรายวิชาศกึษาทั�วไปของสาขาภาษาองักฤษธุรกิจ

 สั�ง  ณ  วนัที�   9  ตลุาคม  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 

 
 

 

 
 

คณะกรรมการโครงการออกข้อสอบสําหรับการเทยีบโอน  

คณะกรรมการโครงการออกข้อสอบสําหรับการเทียบโอน หมวดรายวิชาศกึษา

ชดุดงักลา่ว  โดยมีวาระ

 

กรรมการ 

กรรมการ  

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ  

าษาองักฤษธุรกิจ 

เฉลยข้อสอบสําหรับการเทียบโอน หมวดรายวิชาศกึษาทั�วไปของสาขาภาษาองักฤษธุรกิจ 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการโครงการ 

และมีประสทิธิภาพ  คณะฯจงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการ

2562  ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 2563  

 1. อาจารย์ ดร.ศนัสนีย์ ปัญญาเลศิ                        

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ บญุพฒันาภรณ์

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล จนัทรศภุวงศ์

 4. อาจารย์ ดร.ปาริฉฐัษร์ วงศ์สวุรรณ   

 5. อาจารย์ ดร.จกัรพนัธ์ เรียมลิว

 6. อาจารย์ ดร.วฒิุยา พยคัฆ์มาก

 7. อาจารย์ ดร.จินดาพร พินพงทรัพย์  

 8. อาจารย์ ดร.มานีนนัท์ หรูรักวิทย์

 9. อาจารย์นิวฒัน์ นิมมานวรวงศ์

 10. อาจารย์ Anthony Neil  Catto

 11. อาจารย์ David  Nigel Price

 12. อาจารย์ Richard  David Grunwell

 13. อาจารย์ Steven  Ross Brownel

 14. อาจารย์ Jamie Christopher  Pierce

 15. อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
 

ภาระหน้าที� 

 1. ฝึกอบรมนกัศกึษาที�เข้าร่วมโครงการในงานประชาสมัพนัธ์ แบบประกาศเสียงตามสายเป็น

ภาษาองักฤษ  

 2. มีอาจารย์ชาวไทย 

ภาษาองักฤษและการให้ความรู้เบื �องต้นเ

ประยกุต์ศิลป์เป็นผู้ ฝึกอบรมให้นกัศกึษาผู้ เข้าร่วมโครงการ

 

 

 

คาํสั� ง 
ที�  มศ 21/2562 

แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการ UTCC Bilingual University

-------------------------------------------------------------- 

คณะกรรมการโครงการ UTCC Bilingual Universityดําเนินไปอย่างเรียบร้อย

จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 

  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

ศนัสนีย์ ปัญญาเลศิ                          ประธาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ บญุพฒันาภรณ์  กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล จนัทรศภุวงศ์   กรรมการ

ปาริฉฐัษร์ วงศ์สวุรรณ      กรรมการ

จกัรพนัธ์ เรียมลิว    กรรมการ

วฒิุยา พยคัฆ์มาก    กรรมการ

จินดาพร พินพงทรัพย์      กรรมการ

มานีนนัท์ หรูรักวิทย์    กรรมการ

นิมมานวรวงศ์    กรรมการ

Anthony Neil  Catto    กรรมการ

David  Nigel Price    กรรมการ

Richard  David Grunwell    กรรมการ

Steven  Ross Brownel    กรรมการ

Jamie Christopher  Pierce   กรรมการ

อร ละดาห์     กรรมการและเลขานกุาร

ฝึกอบรมนกัศกึษาที�เข้าร่วมโครงการในงานประชาสมัพนัธ์ แบบประกาศเสียงตามสายเป็น

มีอาจารย์ชาวไทย (คณะกรรมการโครงการ) ร่างเนื �อหาและบทพดูความยาว 

ภาษาองักฤษและการให้ความรู้เบื �องต้นเกี�ยวกบัภาษาจีน โดยอาจารย์ชาวตา่งชาติของคณะมนษุยศาสตร์และ

ประยกุต์ศิลป์เป็นผู้ ฝึกอบรมให้นกัศกึษาผู้ เข้าร่วมโครงการ 

1/2 

 

UTCC Bilingual University 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อย

ะตั �งแต่วนัที� 1 มิถนุายน 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

ฝึกอบรมนกัศกึษาที�เข้าร่วมโครงการในงานประชาสมัพนัธ์ แบบประกาศเสียงตามสายเป็น

ร่างเนื �อหาและบทพดูความยาว 1-2 นาที เป็น

กี�ยวกบัภาษาจีน โดยอาจารย์ชาวตา่งชาติของคณะมนษุยศาสตร์และ



 
 

 

 

 3. นํานกัศกึษาที�ได้รับการฝึกอบรมฝึกประกาศเสียงตามสายในห้องอดัเสียง ณ ศนูย์ความเป็นเลิศ

และเผยแพร่เสียงที�กองประชาสมัพนัธ์ มหาวิทย
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นํานกัศกึษาที�ได้รับการฝึกอบรมฝึกประกาศเสียงตามสายในห้องอดัเสียง ณ ศนูย์ความเป็นเลิศ

และเผยแพร่เสียงที�กองประชาสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

 สั�ง  ณ  วนัที�   9  ตลุาคม  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

นํานกัศกึษาที�ได้รับการฝึกอบรมฝึกประกาศเสียงตามสายในห้องอดัเสียง ณ ศนูย์ความเป็นเลิศ

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  

------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการโครงการ 

ประสิทธิภาพ  คณะฯจงึเหน็สมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการ

วนัที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี �

 1. อาจารย์ ดร.จกัรพนัธ์ เรียมลิว    

 2. อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์

 3. อาจารย์ ดร.นพณฐั เลิศสทุธิผล

 4. อาจารย์ ดร.วาสนา สมอจัฉริยกลุ

 5. อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพนัธุ์

 6. อาจารย์ ดร.วฒิุยา พยคัฆ์มาก

 7. อาจารย์ ดร.พรณิชา วีระคณัโฑ

 8. อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี�ยมจิตร์

 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 10. อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท

 11. อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ หลอดอาสา

 12. อาจารย์ ดร.ยวุรี ทองวิ

 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 14. อาจารย์ ดร.จนัทร์ฉาย วงศ์โพธิสาร โอดี

 15. อาจารย์สิรินยา จิระสวสัดิ�

 16. อาจารย์นวลน้อย ตระกลูกิตติไพศาล

 17. อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี

 18. Ajarn Thomas Smith

 19. Ajarn Steven Brownell

 20. Ajarn Victoria Elman

 21. Ajarn Anthony Catto

 22. Ajarn Jamie Pierce

 23. อาจารย์ ดร.ศนัสนีย์ ปัญญาเลศิ                       
 

 
 

คาํสั� ง 
ที�  มศ 22/2562 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการ English Camp 

-------------------------------------------------------------- 

คณะกรรมการโครงการ English Campดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

จงึเหน็สมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว  โดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 

ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

จกัรพนัธ์ เรียมลิว        ประธาน 

ศิริอร ละดาห์     กรรมการ

นพณฐั เลิศสทุธิผล    กรรมการ

วาสนา สมอจัฉริยกลุ    กรรมการ

อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพนัธุ์    กรรมการ

วฒิุยา พยคัฆ์มาก    กรรมการ

พรณิชา วีระคณัโฑ    กรรมการ

จิตติมา เสงี�ยมจิตร์    กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานชุ จนัทร์ประเสริฐ   กรรมการ

อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท    กรรมการ

ปรเมษฐ์ หลอดอาสา    กรรมการ

ยวุรี ทองวิวฒัน์    กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณวุีร์ ชมพชูาต ิ   กรรมการ

จนัทร์ฉาย วงศ์โพธิสาร โอด ี   กรรมการ

อาจารย์สิรินยา จิระสวสัดิ�     กรรมการ

อาจารย์นวลน้อย ตระกลูกิตติไพศาล   กรรมการ

อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี     กรรมการ

Ajarn Thomas Smith     กรรมการ

Ajarn Steven Brownell     กรรมการ

Ajarn Victoria Elman-Wijuntamook   กรรมการ

Ajarn Anthony Catto     กรรมการ

Ajarn Jamie Pierce     กรรมการ

ศนัสนีย์ ปัญญาเลศิ                         กรรมการและเลขานกุาร
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ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

โดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 2562  ถงึ

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

รและเลขานกุาร 



 
 

 

ภาระหน้าที� 

 1. จดักิจกรรมภาษาองักฤษสําหรับนกัศกึษาชั �นปีที� 

ศิลป์ โดยมีอาจารย์ทั �งชาวไทยและชาวตา่งชาติที�เป็นคณะกรรมการโครงการเป็นผู้ นําทํากิจกรรมในแตล่ะช่วงที�

กําหนดไว้ 

 2. ประสานงานกบัหวัหน้าสาข

ที�ปรึกษาและนกัศกึษาทราบ 

 3. ประสานงานกบัคณะกรรมการนกัศกึษา และนกัศกึษาทนุ ของคณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์

ศิลป์เพื�อขอตวัแทนนกัศกึษาช่วยงานกิจกรรม

 4. ประชาสมัพนัธ์โครงการผ่านสื�อประชาสมัพนัธ์ของค

เพื�อให้นกัศกึษาทราบ  

 5. ประเมินและสรุปผลการจดักิจกรรมของโครงการ

 

  

   

 

 

 

   

   

2/2 

 

จดักิจกรรมภาษาองักฤษสําหรับนกัศกึษาชั �นปีที� 1 ทกุสาขาของคณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์

ศิลป์ โดยมีอาจารย์ทั �งชาวไทยและชาวตา่งชาติที�เป็นคณะกรรมการโครงการเป็นผู้ นําทํากิจกรรมในแตล่ะช่วงที�

ประสานงานกบัหวัหน้าสาขาของแตล่ะสาขาเพื�อแจ้งข้อมลูเบื �องต้นเกี�ยวกบักิจกรรมให้อาจารย์

ประสานงานกบัคณะกรรมการนกัศกึษา และนกัศกึษาทนุ ของคณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์

ศิลป์เพื�อขอตวัแทนนกัศกึษาช่วยงานกิจกรรม 

ประชาสมัพนัธ์โครงการผ่านสื�อประชาสมัพนัธ์ของคณะและมหาวิทยาลยั เช่น เฟซบุ๊ก เวบ็ไซต์ 

ประเมินและสรุปผลการจดักิจกรรมของโครงการ 

 สั�ง  ณ  วนัที�   9  ตลุาคม  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ทกุสาขาของคณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์

ศิลป์ โดยมีอาจารย์ทั �งชาวไทยและชาวตา่งชาติที�เป็นคณะกรรมการโครงการเป็นผู้ นําทํากิจกรรมในแตล่ะช่วงที�

าของแตล่ะสาขาเพื�อแจ้งข้อมลูเบื �องต้นเกี�ยวกบักิจกรรมให้อาจารย์

ประสานงานกบัคณะกรรมการนกัศกึษา และนกัศกึษาทนุ ของคณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์

ณะและมหาวิทยาลยั เช่น เฟซบุ๊ก เวบ็ไซต์ 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารงาน

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของ

ไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

วนัที� 1 มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 3. อาจารย์ ดร.วาสนา สมอจัฉริยกลุ

 4. อาจารย์รสสคุนธ์  รัตนธาดา

 5. อาจารย์รติรัตน์ มหาทรัพย์
 

ภาระหน้าที�  

 1. สง่เสริมและสนบัสนนุให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที�ดี

 2. เสนอแนะแนวทางในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารคณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์

ศิลป์ (กบค.)  รวมทั �งฝ่ายตา่ง ๆ ที�มีสว่นเกี�ยวข้องกบัการเงินของคณะ เพื�อให้เกิดความเป็นธรรม 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

3. ติดตามรายงานผลการดําเนินงานและเอกสารที�เกี�ยวข้องเพื�อความถกูต้อง พร้อมทั �งให้

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

 

   

 

 

 

   

   

 

 
 

คาํสั� ง 
ที�  มศ 23/2562 

คณะกรรมการส่งเสริมการบริหารงานคณะฯ อย่างมีธรรมาภบิาล

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการสง่เสริมการบริหารงานคณะฯ อย่างมีธรรมาภิบาล

ไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักลา่ว

พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนุนัท์ ภคัภานนท์   ประธาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ บญุพฒันาภรณ์  รองประธาน

วาสนา สมอจัฉริยกลุ    กรรมการ

อาจารย์รสสคุนธ์  รัตนธาดา    กรรมการ

อาจารย์รติรัตน์ มหาทรัพย์     กรรมการและเลขานกุาร

สง่เสริมและสนบัสนนุให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที�ด ี

เสนอแนะแนวทางในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารคณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์

รวมทั �งฝ่ายตา่ง ๆ ที�มีสว่นเกี�ยวข้องกบัการเงินของคณะ เพื�อให้เกิดความเป็นธรรม 

ติดตามรายงานผลการดําเนินงานและเอกสารที�เกี�ยวข้องเพื�อความถกูต้อง พร้อมทั �งให้

 สั�ง  ณ  วนัที�   16  ตลุาคม  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 
 

อย่างมีธรรมาภบิาล 

อย่างมีธรรมาภิบาลดําเนิน

ดงักลา่ว  โดยมีวาระตั �งแต่

 

รองประธาน 

รรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

เสนอแนะแนวทางในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารคณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ 

รวมทั �งฝ่ายตา่ง ๆ ที�มีสว่นเกี�ยวข้องกบัการเงินของคณะ เพื�อให้เกิดความเป็นธรรม  

ติดตามรายงานผลการดําเนินงานและเอกสารที�เกี�ยวข้องเพื�อความถกูต้อง พร้อมทั �งให้ 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ

มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 

 1. อาจารย์ ดร.ภาสกร เชื �อสวย

 2. อาจารย์นวลน้อย ตระ

 3. อาจารย์Thomas Smith

 4. อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี

 5. อาจารย์รสสคุนธ์ รัตนธาดา
 

ภาระหน้าที� 

 1. วางแผนกิจกรรมและจดัเตรียมเอกสารตา่งๆ ในการขออนมุตัิเปิด

 2. ประสานงานกบันกัศึ

            นกัศกึษาในสาขาทกุชั �นปีทราบและเข้าร่วมงาน

 3. ประสานงานกบัทางมหาวิทยาลยัเรื�องสถานที�และสิ�งอํานวยความสะดวกต่างๆ

 4. ให้คําปรึกษาและแนะนําการทํากิจกรรมแสดงศกัยภาพของนกัศกึษาแตล่ะชั �นปี

 5. ดแูลจดัเตรียมอาหารวา่ง

 6. ดําเนินกิจกรรมตามที�ได้วางแผนไว้

 7. ทําแบบประเมินและสรุปผล

 8. อื�นๆที�เกี�ยวข้อง 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 24/2562 

แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการ Meet and Greet (E&T Buds) 2562

-------------------------------------------------------------- 

คณะกรรมการโครงการ Meet and Greet (E&T Buds) 2562

ฯจงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว  โดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 

พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

ภาสกร เชื �อสวย     ประธาน 

อาจารย์นวลน้อย ตระกลูกิตติไพศาล    กรรมการ

Smith      กรรมการ

อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี     กรรมการ

อาจารย์รสสคุนธ์ รัตนธาดา     กรรมการและเลขานกุาร

วางแผนกิจกรรมและจดัเตรียมเอกสารตา่งๆ ในการขออนมุตัิเปิด-ปิดโครงการ

ประสานงานกบันกัศกึษาแตล่ะชั �นปีเพื�อเตรียมความพร้อมของงานและประชาสมัพนัธ์ให้

นกัศกึษาในสาขาทกุชั �นปีทราบและเข้าร่วมงาน 

ประสานงานกบัทางมหาวิทยาลยัเรื�องสถานที�และสิ�งอํานวยความสะดวกต่างๆ

ให้คําปรึกษาและแนะนําการทํากิจกรรมแสดงศกัยภาพของนกัศกึษาแตล่ะชั �นปี

จดัเตรียมอาหารวา่ง 

ดําเนินกิจกรรมตามที�ได้วางแผนไว้ 

ทําแบบประเมินและสรุปผล 

 สั�ง  ณ  วนัที�   5  สิงหาคม  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 

Meet and Greet (E&T Buds) 2562 

Greet (E&T Buds) 2562ดําเนินไปอย่าง

โดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 1 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

ปิดโครงการ 

กษาแตล่ะชั �นปีเพื�อเตรียมความพร้อมของงานและประชาสมัพนัธ์ให้ 

ประสานงานกบัทางมหาวิทยาลยัเรื�องสถานที�และสิ�งอํานวยความสะดวกต่างๆ 

ให้คําปรึกษาและแนะนําการทํากิจกรรมแสดงศกัยภาพของนกัศกึษาแตล่ะชั �นปี/กลุม่ 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะก

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการ

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ  คณะ

ตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 

 1. อาจารย์ ดร.ภาสกร เชื �อสวย

 2. อาจารย์นวลน้อย ตระกลูกิตติไพศาล

 3. อาจารย์Thomas Smith

 4. อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี

 5. อาจารย์ ดร.สมฤดี เดชอมร

 6. อาจารย์ ดร.วาสนา สมอจัฉริยกลุ

 7. อาจารย์รสสคุนธ์ รัตนธาดา
 

ภาระหน้าที� 

 1. วางแผนกิจกรรมและจดัเตรียมเอกสารตา่งๆ ในการขออนมุตัิเปิด

 2. จดัเตรียมเอกสารการประชาสมัพนัธ์โครงการสําหรับการประชาสมัพนัธ์

 3. ประสานงานกบัทางมหาวิทยาลยัในเรื�องสถานที�จดัโครงการ

 4. ประชาสมัพนัธ์โครงการทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

 5. จดัเตรียมอาหารวา่งและอาหารกลางวนั

 6. ดําเนินกิจกรรมตามที�ได้วางแผนไว้

 7. ทําแบบประเมินและสรุปผ

 8. อื�นๆที�เกี�ยวข้อง 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 25/2562 

คณะกรรมการโครงการ Translation Contest ประจาํปีการศึกษา 

-------------------------------------------------------------- 

คณะกรรมการโครงการ Translation Contest ประจําปีการศกึษา 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ  คณะฯจงึเหน็สมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว

ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

ภาสกร เชื �อสวย     ประธาน 

อาจารย์นวลน้อย ตระกลูกิตติไพศาล    กรรมการ

Smith      กรรมการ

สอนศรี     กรรมการ

สมฤดี เดชอมร     กรรมการ

วาสนา สมอจัฉริยกลุ    กรรมการ

อาจารย์รสสคุนธ์ รัตนธาดา     กรรมการและเลขานกุาร

วางแผนกิจกรรมและจดัเตรียมเอกสารตา่งๆ ในการขออนมุตัิเปิด-ปิดโครงการ

กสารการประชาสมัพนัธ์โครงการสําหรับการประชาสมัพนัธ์ 

ประสานงานกบัทางมหาวิทยาลยัในเรื�องสถานที�จดัโครงการ 

ประชาสมัพนัธ์โครงการทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 

จดัเตรียมอาหารวา่งและอาหารกลางวนั 

ดําเนินกิจกรรมตามที�ได้วางแผนไว้ 

ทําแบบประเมินและสรุปผล 

 สั�ง  ณ  วนัที�   5  สิงหาคม  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

ประจาํปีการศึกษา 2562 

ประจําปีการศกึษา 2562

ชดุดงักลา่ว  โดยมีวาระ

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

ปิดโครงการ 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการ

-----------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ

มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 

 1. อาจารย์Thomas Smith

 2. อาจารย์นวลน้อย ตระกลูกิตติไพศาล

 3. อาจารย์ ดร.ภาสกร เชื �อสวย

 4. อาจารย์รสสคุนธ์ รัตนธาดา

 5. อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี

 6. อาจารย์ ดร.รติกร สริิสถิต 
 

ภาระหน้าที� 

 1. วางแผนกิจกรรมและจดัเตรียมเอกสารตา่งๆ ในการขออนมุตัิเปิด

 2. จดัเตรียมเอกสารการประชาสมัพนัธ์โครงการสําหรับการประชาสมัพนัธ์

 3. ประสานงานสถานที�จดัโครงการ

 4. ประชาสมัพนัธ์โครงการทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

 5. ดําเนินกิจกรรมตามที�ได้วางแผนไว้

 6. ทําแบบประเมินและสรุปผล

 7. อื�นๆที�เกี�ยวข้อง 
 

 

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 26/2562 

คณะกรรมการโครงการ Speak Now ประจําปีการศึกษา 

-------------------------------------------------------------- 

คณะกรรมการโครงการ Speak Now ประจําปีการศกึษา 

ฯจงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว  โดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 

พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

Smith      ประธาน 

อาจารย์นวลน้อย ตระกลูกิตติไพศาล    กรรมการ

ภาสกร เชื �อสวย     กรรมการ

อาจารย์รสสคุนธ์ รัตนธาดา     กรรมการ

อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี     กรรมการ

ติกร สริิสถิต      กรรมการและเลขานกุาร

วางแผนกิจกรรมและจดัเตรียมเอกสารตา่งๆ ในการขออนมุตัิเปิด-ปิดโครงการ

จดัเตรียมเอกสารการประชาสมัพนัธ์โครงการสําหรับการประชาสมัพนัธ์ 

ประสานงานสถานที�จดัโครงการ 

ประชาสมัพนัธ์โครงการทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 

นกิจกรรมตามที�ได้วางแผนไว้ 

ทําแบบประเมินและสรุปผล 

 สั�ง  ณ  วนัที�   5  สิงหาคม  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 
 

 

ประจําปีการศึกษา 2562 

ประจําปีการศกึษา 2562ดําเนินไปอย่าง

โดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 1 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ารและเลขานกุาร 

ปิดโครงการ 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

และปรัชญาชีวิตผ่านภาพย
--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

ภาพยนตร์ (Film Talk) ประจําปีการศึกษา 

จงึเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักล่าว

2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

 1. อาจารย์รสสคุนธ์ รัตนธาดา

 2. อาจารย์นวลน้อย ตระกลูกิตติไพศาล

 3. อาจารย์Thomas Smith

 4. อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี

 5. อาจารย์ ดร.สมฤดี เดชอมร

 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 7. อาจารย์ ดร.ภาสกร เชื �อสวย
 

ภาระหน้าที� 

 1. วางแผนกิจกรรมและจดัเตรียมเอกส

 2. จดัเตรียมเอกสารการประชาสมัพนัธ์โครงการสําหรับการประชาสมัพนัธ์

 3. ประสานงานกบัทางมหาวิทยาลยัในเรื�องสถานที�จดัโครงการ

 4. ประชาสมัพนัธ์โครงการทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

 5. จดัเตรียมอาหารวา่งและอาหารกลางวนั

 6. ดําเนินกิจกรรมตามที�ได้วางแผนไว้

 7. ทําแบบประเมินและสรุปผล

 8. อื�นๆที�เกี�ยวข้อง 

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 27/2562 

แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการเสวนาภาษาวัฒนธรรม 

และปรัชญาชีวิตผ่านภาพยนตร์ (Film Talk) ประจาํปีการศึกษา 
-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการโครงการเสวนาภาษาวัฒนธรรม

ประจําปีการศึกษา 2562ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะ

ชุดดงักล่าว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2562  

อาจารย์รสสคุนธ์ รัตนธาดา     ประธาน 

อาจารย์นวลน้อย ตระกลูกิตติไพศาล    กรรมการ

Smith      กรรมการ

อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี     กรรมการ

สมฤดี เดชอมร     กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณวุีร์  ชมพชูาต ิ   กรรมการ

ภาสกร เชื �อสวย     กรรมการและเลขานกุาร

วางแผนกิจกรรมและจดัเตรียมเอกสารตา่งๆ ในการขออนมุตัิเปิด-ปิดโครงการ

จดัเตรียมเอกสารการประชาสมัพนัธ์โครงการสําหรับการประชาสมัพนัธ์ 

ประสานงานกบัทางมหาวิทยาลยัในเรื�องสถานที�จดัโครงการ 

ประชาสมัพนัธ์โครงการทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 

จดัเตรียมอาหารวา่งและอาหารกลางวนั 

นินกิจกรรมตามที�ได้วางแผนไว้ 

ทําแบบประเมินและสรุปผล 

 สั�ง  ณ  วนัที�   5  สิงหาคม  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

รรม  

ประจาํปีการศึกษา 2562 

โครงการเสวนาภาษาวัฒนธรรมและปรัชญาชีวิตผ่าน

รียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ 

  ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

ปิดโครงการ 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการ การประกวดโลโก้ 

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการ การประกวดโลโก้ 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะ

ตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 

 1.  อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี

 2.  อาจารย์สิรินยา จิระสวสัดิ�

 3. อาจารย์วทุธินนัท์ 

 4.  อาจารย์ยทุธ อทุยานินทร์

 5.  คณุดาวรุ่ง วงสวุรรณ์

 6.  คณุสมชาย นิลแก้ว

 7.  อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์
 

ภาระหน้าที� 

 1.  วางแนวคิดและขอบข่าย 

 2.  กําหนดเกณฑ์การตดัสิน 

 3. ดําเนินการตดัสินมอบรางวลั และการประยกุต์ใช้โลโก้

 

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 28/2562 

คณะกรรมการ การประกวดโลโก้ ๔๐ ปี คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

-------------------------------------------------------------- 

คณะกรรมการ การประกวดโลโก้ ๔๐ ปี คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงั

ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี     ประธาน 

อาจารย์สิรินยา จิระสวสัดิ�     กรรมการ

 อ๊อกกงัวาล    กรรมการ

อาจารย์ยทุธ อทุยานินทร์     กรรมการ

คณุดาวรุ่ง วงสวุรรณ์     กรรมการ

คณุสมชาย นิลแก้ว     กรรมการ

ศิริอร ละดาห์     กรรมการและเลขานกุาร

วางแนวคิดและขอบข่าย  

กําหนดเกณฑ์การตดัสิน  

มอบรางวลั และการประยกุต์ใช้โลโก้ 

 สั�ง  ณ  วนัที�   18  ตลุาคม  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 
 

 

 
 

 

 

ณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 

ปี คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

ชุดดงักล่าว  โดยมีวาระ

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรม
 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ประจาํปีการศึกษา 

 เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ

ด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชุดดงักลา่วโดยมีวาระการทํางานตั �งแต่

วนัที� 1 มิถนุายน 2562  ถึงวนัที� 31 พฤษภาค

 1. รองศาสตราจารย์ ดร

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 3. อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์  หลอดอาสา

 4. อาจารย์ ดร.จกัรพนัธ์ เรียมลวิ  

 5. อาจารย์ ดร.มานีนนัท์  หรูรักวิ

 6. อาจารย์ ดร.วฒุิยา พยคัฆ์มาก

 7. อาจารย์รสสคุนธ์  รัตนธาดา

 8. อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์

 9. อาจารย์ ดร.ธีระวฒุิ สนุทรา

 10. อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี�ยมจิตร์

 11. อาจารย์ ดร.นพณฐั  เ

 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุรรณา งามเหลอื

 13. อาจารย์ ดร.รติกร สริิสถิต

 14. อาจารย์ ดร.ปาจรีย์  หวงัรุ่งกิจ

 15. อาจารย์ ดร.สพุตัรา ห

 16. อาจารย์ทิพย์ธิดา สกลุทองอร่าม

 17. อาจารย์  Steven Brownell   

 18. อาจารย์ยทุธ อทุยานินทร์

 14. อาจารย์ ดร. ศนัสนีย์  ปัญญาเลศิ

 
ภาระหน้าที� 

 1. สาํรวจความสนใจของคณาจารย์ด้านการทํางานวิจยัและวิชาการ

 2. สง่เสริมและสนบัสนนุการทํางานวิจยัและวิชา

 3. อํานวยการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานทางวชิาการตีพมิพ์เผยแพร่ในระดบัชาติและนานาชาติ

 4. จดัอบรมเชิงปฏิบตักิารบรรยายพเิศษเพื�อชว่ยกระตุ้นและพฒันาการทํางานวชิาการของคณาจารย์

 5. จดัโครงการอาศรมวิจยัเบื �องต้นและขั �นสงู เพื�อเอื �

 

คาํสั�ง 
ที�  มศ 29/2562 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการพัฒนางานวิจัยและวิชาการคณาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ประจาํปีการศึกษา 2562 

------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการโครงการพฒันางานวิจยัและวิชาการคณาจารย์

มีประสทิธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชุดดงักลา่วโดยมีวาระการทํางานตั �งแต่

พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

รองศาสตราจารย์ ดร.อสุา สทุธิสาคร    ที�ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวุีร์  ชมพชูาติ   ประธาน 

ปรเมษฐ์  หลอดอาสา    รองประธาน

จกัรพนัธ์ เรียมลวิ      กรรมการ

มานีนนัท์  หรูรักวิทย์    กรรมการ

วฒุิยา พยคัฆ์มาก    กรรมการ

อาจารย์รสสคุนธ์  รัตนธาดา     กรรมการ

ศิริอร ละดาห์     กรรมการ

ธีระวฒุิ สนุทรา     กรรมการ

จิตติมา เสงี�ยมจิตร์    กรรมการ

นพณฐั  เลศิสทุธิผล    กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุรรณา งามเหลอื    กรรมการ

รติกร สริิสถิต     กรรมการ

ปาจรีย์  หวงัรุ่งกิจ    กรรมการ

สพุตัรา ห.เพียรเจริญ    กรรมการ

อาจารย์ทิพย์ธิดา สกลุทองอร่าม    กรรมการ

Steven Brownell       กรรมการ

อาจารย์ยทุธ อทุยานินทร์     กรรมการ

ศนัสนีย์  ปัญญาเลศิ กรรมการและเลขานกุาร

สาํรวจความสนใจของคณาจารย์ด้านการทํางานวิจยัและวิชาการ 

สง่เสริมและสนบัสนนุการทํางานวิจยัและวิชาการของคณาจารย์เพื�อขอตําแหนง่ทางวิชาการ

อํานวยการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานทางวชิาการตีพมิพ์เผยแพร่ในระดบัชาติและนานาชาติ

จดัอบรมเชิงปฏิบตักิารบรรยายพเิศษเพื�อชว่ยกระตุ้นและพฒันาการทํางานวชิาการของคณาจารย์

จดัโครงการอาศรมวิจยัเบื �องต้นและขั �นสงู เพื�อเอื �อตอ่การผลติผลงานวิชาการของคณาจารย์

1/2 

คณาจารย์ 
 

คณาจารย์ คณะฯ ดําเนินไป

มีประสทิธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชุดดงักลา่วโดยมีวาระการทํางานตั �งแต่

 

  

รองประธาน 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ร 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

การของคณาจารย์เพื�อขอตําแหนง่ทางวิชาการ 

อํานวยการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานทางวชิาการตีพมิพ์เผยแพร่ในระดบัชาติและนานาชาต ิ

จดัอบรมเชิงปฏิบตักิารบรรยายพเิศษเพื�อชว่ยกระตุ้นและพฒันาการทํางานวชิาการของคณาจารย์ 

อตอ่การผลติผลงานวิชาการของคณาจารย์ 



 
 

 

 6. สนบัสนนุการจดักิจกรรมด้านวชิาการของแตล่ะหลกัสตูรเพื�อพฒันาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ

ของคณาจารย์ในหลกัสตูร 

 7. ประเมินผลและนําเสนอผลตอ่ผู้บริหาร

 

 

 

   

 

 

 

   

   

 

2/2 

 

สนบัสนนุการจดักิจกรรมด้านวชิาการของแตล่ะหลกัสตูรเพื�อพฒันาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ

ประเมินผลและนําเสนอผลตอ่ผู้บริหาร 

 สั�ง  ณ  วนัที�   8  พฤศจิกายน  25

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

สนบัสนนุการจดักิจกรรมด้านวชิาการของแตล่ะหลกัสตูรเพื�อพฒันาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ 

2562 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการ

(สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสารธุรกจิ
----------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

เห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักล่าว

2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

 1.  อาจารย์สิรินยา จิระสวสัดิ�

 2.  อาจารย์ ดร.จนัทร์ปรียา  บณุยรัตพนัธุ์

 3. อาจารย์ ดร. ณฐาพร  ศรีจํานง
 

ภาระหน้าที� 

 1.  ศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั �นสงู

 2.  จดัประชมุร่างหลกัสตูรและแผนการเรียน

 3. เสนอร่างหลกัสตูรตอ่คณะ และ

 4. ตอบคําถามให้รายละเอียดผู้สนใจสมคัรเรียน

 5. ดแูลการเทียบโอนให้กบันกัศกึษา ปวส

 

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 30/2562 

คณะกรรมการร่างและดาํเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรบั

ภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสารธุรกจิ) ต่อเนื�อง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั �นสูง
-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะ

ชุดดงักล่าว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2562  

อาจารย์สิรินยา จิระสวสัดิ�     ประธาน 

จนัทร์ปรียา  บณุยรัตพนัธุ์   กรรมการ

ณฐาพร  ศรีจํานง    กรรมการและเลขานกุาร

ศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั �นสงู 

จดัประชมุร่างหลกัสตูรและแผนการเรียน 

นอร่างหลกัสตูรตอ่คณะ และ/หรือสภามหาวิทยาลยัอนมุตั ิ

ตอบคําถามให้รายละเอียดผู้สนใจสมคัรเรียน 

ดแูลการเทียบโอนให้กบันกัศกึษา ปวส. ที�เข้ามาในหลกัสตูร 

 สั�ง  ณ  วนัที�   31  มกราคม  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 

 
 

 

 
 

 

ศิลปศาสตรบัณฑติ 

ต่อเนื�อง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั �นสูง 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง

  ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 

 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

เห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักล่าว

2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

 1.  อาจารย์สจุรรยา จนัทรศิริ

 2. รองศาสตราจารย์เรือนแก้ว ภทัรานปุระวตัิ 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลุยา จิตตะยโศธร

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา ศาลิคปุต

 6. อาจารย์ ดร.ปาจารีย์  หวงัรุ่งกิจ

 7. อาจารย์ ดร.สรายทุธ เลิศปัจฉิมนนัท์

 8. อาจารย์ ดร.สยาม  ค้าสวุรรณ

 9. อาจารย์อรสา รัตนวงศ์

 10. อาจารย์รติรัตน์ มหาทรัพย์

 11. อาจารย์ ศรีอร เจนประภาพงศ์

 12. อาจารย์อรนชุ เมฆาวิบลูย์

 13. อาจารย์สกุญัญา สขุวิบลูย์
  

ภาระหน้าที� 

 1.  เริ�มประชมุวางแผนงาน

 2.  ประชาสมัพนัธ์โครงการ

 3. สรุปและรายงานผล

  

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 31/2562 

แต่งตั �งคณะกรรมการDesinging Your Life After Retirement

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะ

ชุดดงักล่าว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2562  

อาจารย์สจุรรยา จนัทรศิริ     ประธาน 

รองศาสตราจารย์เรือนแก้ว ภทัรานปุระวตัิ    กรรมการ

วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ ประวตัิวชัรา  กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลุยา จิตตะยโศธร   กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา ศาลิคปุต   กรรมการ

ปาจารีย์  หวงัรุ่งกิจ    กรรมการ

สรายทุธ เลิศปัจฉิมนนัท์   กรรมการ

สยาม  ค้าสวุรรณ    กรรมการ

รัตนวงศ์     กรรมการ

อาจารย์รติรัตน์ มหาทรัพย์     กรรมการ

อาจารย์ ศรีอร เจนประภาพงศ์    กรรมการ

อาจารย์อรนชุ เมฆาวิบลูย์     กรรมการ

อาจารย์สกุญัญา สขุวิบลูย์     กรรมการและเลขานกุาร

เริ�มประชมุวางแผนงานจดัสมัมนาดําเนินโครงการ 

ประชาสมัพนัธ์โครงการ 

และรายงานผลประเมินโครงการและสรุปผลโครงการตอ่คณะฯ 

 สั�ง  ณ  วนัที�   5  กมุภาพนัธ์  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

Desinging Your Life After Retirement 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง

  ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 

 

กรรมการ 

การ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการ

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

เห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักล่าว

2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

 1.  อาจารย์สมุณฑา ศกัดิ�ชยัสมบรูณ์

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 3. อาจารย์ ดร.จินดาพร  พินพงทรัพย์

 4. ผู้ช่วยศาตราจารย์ปรียานชุ จนัทร์ประเสริฐ

 5. อาจารย์ ดร.เจษฎา นิลสงวนเตชะ

 6. อาจารย์สวุิมล โกศลกาญจน์

 7. อาจารย์จฬุาวดี  วรเศรษฐศกัดิ�

 8. อาจารย์ปณวฒัน์ 

 9. อาจารย์เบ็ญจรัตน์ ลกัขณาวงศ์  
  

ภาระหน้าที� 

 จดัทําหนงัสือภาษาไทยเบื �องต้นสําหรับนกัศกึษาจีน

  

 

   

 

 

 

   

   

 

 

 

 

คาํสั� ง 
ที�  มศ 32/2562 

คณะกรรมการโครงการจัดทาํตาํราการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจีน

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะ

ชุดดงักล่าว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2562  

อาจารย์สมุณฑา ศกัดิ�ชยัสมบรูณ์    ประธาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จกัริน  จลุพรหม   กรรมการ

จินดาพร  พินพงทรัพย์    กรรมการ

ผู้ช่วยศาตราจารย์ปรียานชุ จนัทร์ประเสริฐ   กรรมการ

เจษฎา นิลสงวนเตชะ    กรรมการ

อาจารย์สวุิมล โกศลกาญจน์    กรรมการ

อาจารย์จฬุาวดี  วรเศรษฐศกัดิ�    กรรมการ

 วฒันวิทย์    กรรมการ

อาจารย์เบ็ญจรัตน์ ลกัขณาวงศ์      กรรมการและเลขานกุาร

ไทยเบื �องต้นสําหรับนกัศกึษาจีน  

 สั�ง  ณ  วนัที�   5  กมุภาพนัธ์  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 

งการจัดทาํตาํราการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจีน 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง

  ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

-----------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการ 3 ชดุ ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะ

ดงักลา่ว  โดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน

 1. คณะกรรมการอํานวยการโครงการสอนภาษาไทยให้นกัศกึษาตา่งชาติ ประกอบด้วย

 1.1 คณบด ี  

1.2 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.3 หวัหน้าสาขาวิชาภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร

1.4 ประธานโครงการฯ 

1.5 อาจารย์รตรัิตน์ มหาทรัพย์

1.6 อาจารย์จฬุาวดี พลูเจริญ

1.7 ประธานฝ่ายวิเทศฯ 

 
ภาระหน้าที� 

หน้าที�ความรับผิดชอบในการรับนกัศกึษา

พกัในหอพกั ฯลฯ (โดยมีคณะกรรมการจากโครงการ 

 

 2. คณะกรรมการโครงการสอนภาษาไทยให้นกัศกึษาจีน 

2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2.4 อาจารย์นงลกัษณ์ บณัฑวุงศ์

2.5 อาจารย์ ดร.ธนิกาญจน์ จินาพนัธ์

2.6 อาจารย์ ดร.วริศรา

2.7 อาจารย์นิวฒัน์ นิมมานวรวงศ์

 3. คณะกรรมการโครงการสอนภาษาไทยให้นกัศกึษาจีน 

3.1 อาจารย์สมุณฑา ศกั

3.2 อาจารย์รตรัิตน์ 

3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คาํสั� ง 
ที�  มศ 33/2562 

แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการสอนภาษาไทยให้นักศึกษาต่างชาติ

-------------------------------------------------------------- 

คณะกรรมการโครงการสอนภาษาไทยให้นกัศกึษาตา่งชาติประกอบด้วย

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการ

มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี �

คณะกรรมการอํานวยการโครงการสอนภาษาไทยให้นกัศกึษาตา่งชาติ ประกอบด้วย

      ประธาน 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ

หวัหน้าสาขาวิชาภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร   กรรมการ

ประธานโครงการฯ 3+1     กรรมการ

อาจารย์รตรัิตน์ มหาทรัพย์     กรรมการ

อาจารย์จฬุาวดี พลูเจริญ     กรรมการ

ประธานฝ่ายวิเทศฯ      กรรมการและเลขานกุาร

หน้าที�ความรับผิดชอบในการรับนกัศกึษา: MOU, การลงทะเบียน, กระบวนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง

โดยมีคณะกรรมการจากโครงการ 2+2 และ 3+1 เข้ามาช่วยดําเนินการ)

คณะกรรมการโครงการสอนภาษาไทยให้นกัศกึษาจีน 2+2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุรรณา งามเหลือ   ประธาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา กรุงวงศ์    กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร  กรรมการ

อาจารย์นงลกัษณ์ บณัฑวุงศ์    กรรมการ

ธนิกาญจน์ จินาพนัธ์    กรรมการ

วริศรา อนนัตโท    กรรมการ

นิมมานวรวงศ์    กรรมการ

คณะกรรมการโครงการสอนภาษาไทยให้นกัศกึษาจีน 3+1 

อาจารย์สมุณฑา ศกัดิ�ชยัสมบรูณ์    ประธาน 

  มหาทรัพย์    รองประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนุนัท์ ภคัภานนท์   กรรมการ

1/2 

โครงการสอนภาษาไทยให้นักศึกษาต่างชาต ิ

โครงการสอนภาษาไทยให้นกัศกึษาตา่งชาติประกอบด้วย

จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุ

ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

คณะกรรมการอํานวยการโครงการสอนภาษาไทยให้นกัศกึษาตา่งชาติ ประกอบด้วย 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

กระบวนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง, การเข้า

) 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

รองประธาน  

กรรมการ 



 
 

 

 3.4 อาจารย์สวุิมล โกศลกาญจน์

3.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3.8 อาจารย์ ดร.จินดาพร พินพงทรัพย์

3.9 อาจารย์ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ

3.10 อาจารย์ปณวฒัน์

3.11 อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ

3.12 อาจารย์เบ็ญจรัตน์ ลกัขณาวงศ์

3.13 อาจารย์จฬุาวดี 

 

ภาระหน้าที� 

 

กรรมการโครงการฯ 2+1 และ 3+1 จดักิจกรรมตา่งๆ ร่วมกนั แตจ่ดักิจกรรมรายวิชาแยกตามโครงการและรายวิชา

 

 

   

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

2/2 

 

อาจารย์สวุิมล โกศลกาญจน์    กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จกัริน จลุพรหม   กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานชุ จนัทร์ประเสริฐ   กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บวัผนั สพุรรณยศ   กรรมการ

จินดาพร พินพงทรัพย์    กรรมการ

เจษฎา นิลสงวนเดชะ    กรรมการ

อาจารย์ปณวฒัน์ วฒันวทิย์    กรรมการ

ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ    กรรมการ

ย์เบ็ญจรัตน์ ลกัขณาวงศ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร

วรเศรษศกัดิ�    กรรมการและเลขานกุาร

จดักิจกรรมตา่งๆ ร่วมกนั แตจ่ดักิจกรรมรายวิชาแยกตามโครงการและรายวิชา

 สั�ง  ณ  วนัที�   5  กมุภาพนัธ์  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

กรรมการและเลขานกุาร 

จดักิจกรรมตา่งๆ ร่วมกนั แตจ่ดักิจกรรมรายวิชาแยกตามโครงการและรายวิชา 

 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการ

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
-

 เพื�อให้การดําเนินงาน

เห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักล่าว

2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 4. อาจารย์ดร.วริศรา
   

ภาระหน้าที� 

 1. จดัประชมุคณะกรรมการเพื�อพฒันาห

 2. ติดตอ่ทาบทามผู้ทรงคณุวฒิุเพื�อเสนอแตง่ตั �งเป็นกรรมการพฒันาหลกัสตูร

 3. ประชมุวิพากษ์หลกัสตูร

 4. นําเสนอหลกัสตูรตอ่ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลยั และสภามหาวิทยาลยัเพื�อการพิจารณา

 

  

   

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

คาํสั� ง 
ที�  มศ 34/2562 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร 

(หลักสูตรปรับปรุง 2563)  
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะ

ชุดดงักล่าว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2562  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุรรณา  งามเหลือ   ประธาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิกาญจน์  จินาพนัธ์  รองประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนุนัท์  ภคัภานนท์   กรรมการ

วริศรา อนนัตโท    กรรมการ

จดัประชมุคณะกรรมการเพื�อพฒันาหลกัสตูร (ภาษาไทยกบัภาษาจีน 2+

ติดตอ่ทาบทามผู้ทรงคณุวฒิุเพื�อเสนอแตง่ตั �งเป็นกรรมการพฒันาหลกัสตูร

ประชมุวิพากษ์หลกัสตูร 

นําเสนอหลกัสตูรตอ่ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลยั และสภามหาวิทยาลยัเพื�อการพิจารณา

 สั�ง  ณ  วนัที�   5  กมุภาพนัธ์  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร  

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง

  ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 

 

รองประธาน 

กรรมการ 

กรรมการ 

+2) 

ติดตอ่ทาบทามผู้ทรงคณุวฒิุเพื�อเสนอแตง่ตั �งเป็นกรรมการพฒันาหลกัสตูร 

นําเสนอหลกัสตูรตอ่ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลยั และสภามหาวิทยาลยัเพื�อการพิจารณาอนมุตั ิ

 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการ

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรม

เห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว

2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สชุาดา  เจริญนิตย์  

 2. อาจารย์รสสคุนธ์ รัตนธาดา 

 3. อาจารย์เบ็ญจรัตน์ ลกัขณาวงศ์

 4. อาจารย์ดร.ธีระวฒิุ สนุทรา

 5. อาจารย์ทิพย์ธิดา สกลทุองอร่าม

 6. อาจารย์นิรันดร์ ขมุบางลี�

 7. อาจารย์สิรินยา จิระสวสัดิ�
 

ภาระหน้าที� 

 1. วางแผนดําเนินโครงการ

 2. ประชาสมัพนัธ์โครงการและรับสมคัรนกัศกึษาเข้าร่วมโครงการ

 3. ติดตอ่ศนูย์ช่วยเหลือตํารวจท่องเที�ยวและเชิญวิทยากร

 4. จดัปฐมนิเทศโดยวิทยากร รุ่นพี� และอาจารย์ให้กบันกัศกึษา

 5. เตรียมเอกสารประกอบการอบรมและจดัอบรมให้กบันกัศกึษา

 6. สง่นกัศกึษาปฏิบตัิงานและติดตามการทํางานของนกัศกึษา

 7. ประเมินผล สรุปผลโครงการและมอบวฒิุบตัรแก่นกัศกึษา

 

   

 

 

 

   

   

 

 

คาํสั� ง 
ที�  มศ 35/2562 

คณะกรรมการโครงการอาสาตาํรวจท่องเที�ยว ปีการศึกษา 

-------------------------------------------------------------- 

คณะกรรมการดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ  คณะ

ชดุดงักลา่ว  โดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สชุาดา  เจริญนิตย์     ประธาน 

อาจารย์รสสคุนธ์ รัตนธาดา     กรรมการ

อาจารย์เบ็ญจรัตน์ ลกัขณาวงศ์    กรรมการ

ธีระวฒิุ สนุทรา     กรรมการ

อาจารย์ทิพย์ธิดา สกลทุองอร่าม    กรรมการ 

อาจารย์นิรันดร์ ขมุบางลี�     กรรมการ

อาจารย์สิรินยา จิระสวสัดิ�     กรรมการและเลขานกุาร

วางแผนดําเนินโครงการ 

ประชาสมัพนัธ์โครงการและรับสมคัรนกัศกึษาเข้าร่วมโครงการ 

ติดตอ่ศนูย์ช่วยเหลือตํารวจท่องเที�ยวและเชิญวิทยากร 

จดัปฐมนิเทศโดยวิทยากร รุ่นพี� และอาจารย์ให้กบันกัศกึษา 

เตรียมเอกสารประกอบการอบรมและจดัอบรมให้กบันกัศกึษา 

กศกึษาปฏิบตัิงานและติดตามการทํางานของนกัศกึษา 

ประเมินผล สรุปผลโครงการและมอบวฒิุบตัรแก่นกัศกึษา 

  

 สั�ง  ณ  วนัที�   11  กมุภาพนัธ์  2563

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

โครงการอาสาตาํรวจท่องเที�ยว ปีการศึกษา 2562 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ  คณะฯจงึ

ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ  

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

63 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกร

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการ

เห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว

2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สชุาดา เจริญนิตย์  

 2. อาจารย์นิรันดร์ ขมุบางลี�

 3. อาจารย์จฬุาวดี วรเศรษศกัดิ�

 4. อาจารย์ทิพย์ธิดา สกลุทองอร่าม 

 5. อาจารย์ ดร.เจษฎา นิ

 6. อาจารย์ ดร.ธีระวฒิุ สนุทรา

 7. อาจารย์กิตติพงษ์ 

 8. นายดาวรุ่ง วงสวุรรณ์

 9. อาจารย์รสสคุนธ์ รัตนธาดา

 

ภาระหน้าที� 

 1.  หาข้อมลูศิษย์เก่าของคณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์

             มหาวิทยาลยั เช่น สมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลยั

 2.  จดัทําแบบสอบถามข้อมลูศิษย์

 3.  หาช่องทางสง่แบบสอบถามไปยงัศิษย์เก่ารุ่นตา่ง ๆ เพื�อหาข้อมลูให้แก่คณะ

 4.  สรุปรายชื�อและฐานข้อมลูของศิ

  
 

    

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 36/2562 

คณะกรรมการโครงการ ฝ่ายสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า HMA

-------------------------------------------------------------- 

คณะกรรมการดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ  คณะ

ชดุดงักลา่ว  โดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สชุาดา เจริญนิตย์     ประธาน 

อาจารย์นิรันดร์ ขมุบางลี�     กรรมการ

อาจารย์จฬุาวดี วรเศรษศกัดิ�    กรรมการ

อาจารย์ทิพย์ธิดา สกลุทองอร่าม     กรรมการ

เจษฎา นิลสงวนเดชะ    กรรมการ

ธีระวฒิุ สนุทรา    กรรมการ

 อินทรัศม ี    กรรมการ

นายดาวรุ่ง วงสวุรรณ์     กรรมการ

อาจารย์รสสคุนธ์ รัตนธาดา    กรรมการและเลขานกุาร

เก่าของคณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศิลป์ทกุรุ่นจากหน่วยงานตา่ง ๆ ของ

มหาวิทยาลยั เช่น สมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลยั 

จดัทําแบบสอบถามข้อมลูศิษย์เก่าของคณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศิลป์

หาช่องทางสง่แบบสอบถามไปยงัศิษย์เก่ารุ่นตา่ง ๆ เพื�อหาข้อมลูให้แก่คณะ

สรุปรายชื�อและฐานข้อมลูของศษิย์เก่าให้กบัคณะฯ 

 สั�ง  ณ  วนัที�   11  กมุภาพนัธ์  2563

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

HMA 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ  คณะฯจงึ

ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

ศิลป์ทกุรุ่นจากหน่วยงานตา่ง ๆ ของ 

ศิลป์ 

หาช่องทางสง่แบบสอบถามไปยงัศิษย์เก่ารุ่นตา่ง ๆ เพื�อหาข้อมลูให้แก่คณะ 

63 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการ 

----------

 เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการ

เห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว

2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

 1. อาจารย์ ดร.นรินทชยั ฮะภริูวฒัน์

 2. อาจารย์ปานชยั พนูวตัถุ

 3. อาจารย์ ดร.จนัทร์ปรียา บณุยรัตพนัธุ์

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สชุาดา  เจริญนิตย์  
 

ภาระหน้าที� 

 1. วางแผนดําเนินโครงการ

 2. ประชาสมัพนัธ์โครงการและรับสมคัรนกัศกึษาเข้าร่วมโครงการ

 3. ดําเนินการเตรียมจดัการแสดงละครหุ่นภาษาองักฤษและกิจกรรมพฒันาภาษาองักฤษสําหรับ

เดก็อนบุาลและประถมศกึษา 

 4. จดักิจกรรมการแสดงและเกมสาํหรับนกัเรียนชั �นอนบุาลและประถมศกึษา 

 5. ประเมินผล สรุปผลโครงการและมอบวฒิุบั

 

 

   

 

 

 

   

   

 

 

คาํสั� ง 
ที�  มศ 37/2562 

โครงการ Puppets and Story Telling for Children ปีการศึกษา 

-------------------------------------------------------------- 

คณะกรรมการดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ  คณะ

ชดุดงักลา่ว  โดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 

นรินทชยั ฮะภริูวฒัน์    ประธาน 

อาจารย์ปานชยั พนูวตัถ ุ     กรรมการ

จนัทร์ปรียา บณุยรัตพนัธุ์   กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สชุาดา  เจริญนิตย์     กรรมการและเลขานกุาร

วางแผนดําเนินโครงการ 

ครงการและรับสมคัรนกัศกึษาเข้าร่วมโครงการ 

ดําเนินการเตรียมจดัการแสดงละครหุ่นภาษาองักฤษและกิจกรรมพฒันาภาษาองักฤษสําหรับ

จดักิจกรรมการแสดงและเกมสาํหรับนกัเรียนชั �นอนบุาลและประถมศกึษา 

ประเมินผล สรุปผลโครงการและมอบวฒิุบตัรแก่นกัศกึษา 

 

 สั�ง  ณ  วนัที�   11  กมุภาพนัธ์  2563

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 

ปีการศึกษา 2562 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ  คณะฯจงึ

ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

ดําเนินการเตรียมจดัการแสดงละครหุ่นภาษาองักฤษและกิจกรรมพฒันาภาษาองักฤษสําหรับ 

จดักิจกรรมการแสดงและเกมสาํหรับนกัเรียนชั �นอนบุาลและประถมศกึษา 2 ครั �ง 

63 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

---------------

 เพื�อให้การดาํเนินงานคณะกรรมการ 

แตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว  โดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 

ตอ่ไปนี � 

 1. อาจารย์ยอดหญิง จิตรีขนัธ์

 2. อาจารย์นิภาพรรณ สงิหพนัธ์

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล จนัทรศภุวงศ์

 4. อาจารย์ ดร. เจษฎา  นิลสงวนเดชะ

 5. อาจารย์พิจิตรา ดิสวโรธรรม

 6. อาจารย์ ดร.อจัจิมา วชัราภรณ์

 7. อาจารย์รัตน์จิต  ทองเปรม

 8. อาจารย์ ดร.อรภทัร พกุกะเวส

 9. อาจารย์นิวฒัน์ นิมมานวรวงศ์

 10. อาจารย์บษุบา ชลพฒันา

 11. อาจารย์ ดร.วาสนา สมอจัฉริยกลุ

 12. อาจารย์สริิรัตน์ พุม่ประสาท  

 13. อาจารย์ ดร.สมฤดี  เดชอมร

 14. อาจารย์ ดร.ปาริฉฐัษร์ วงศ์สวุรรณ   

 15. ผู้ช่วยศาตราจารย์ปรียานชุ จนัทร์ประเสริฐ    

 16. อาจารย์นงลกัษณ์ บณัฑวุงศ์

 17. อาจารย์ ดร.ณฐาพร ศรีจํานง 

 18. อาจารย์ ดร.พรณิชา วีระคณัโฑ

 19. อาจารย์ ศรีอร เจนประภาพงศ์

 20. อาจารย์ทศันีย์ ภมูิรัตน์    

 21. อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์  หลอดอาสา

 22. อาจารย์ ดร.มานีนนัท์  หรูรักวิทย์

ภาระหน้าที� จําหนา่ยหนงัสอืเรียนเทอม

   

 

 

   

   

คาํสั�ง 
ที�  มศ 38/2562 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการหารายได้  
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ปีการศึกษา 2562 

-------------------------------------------------------------- 

คณะกรรมการ ดําเนินไปอยา่งเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ  คณะ

โดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 2562  ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 

อาจารย์ยอดหญิง จิตรีขนัธ์     ประธาน 

อาจารย์นิภาพรรณ สงิหพนัธ์     กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล จนัทรศภุวงศ ์   กรรมการ

เจษฎา  นิลสงวนเดชะ    กรรมการ

อาจารย์พิจิตรา ดิสวโรธรรม     กรรมการ

อจัจิมา วชัราภรณ์    กรรมการ

อาจารย์รัตน์จิต  ทองเปรม     กรรมการ

อรภทัร พกุกะเวส    กรรมการ

นิมมานวรวงศ์    กรรมการ

อาจารย์บษุบา ชลพฒันา     กรรมการ

วาสนา สมอจัฉริยกลุ    กรรมการ

อาจารย์สริิรัตน์ พุม่ประสาท      กรรมการ

สมฤดี  เดชอมร     กรรมการ

ปาริฉฐัษร์ วงศ์สวุรรณ       กรรมการ

ผู้ช่วยศาตราจารย์ปรียานชุ จนัทร์ประเสริฐ       กรรมการ

อาจารย์นงลกัษณ์ บณัฑวุงศ ์    กรรมการ

ณฐาพร ศรีจํานง     กรรมการ

พรณิชา วีระคณัโฑ    กรรมการ

อาจารย์ ศรีอร เจนประภาพงศ ์    กรรมการ

อาจารย์ทศันีย์ ภมูิรัตน์         กรรมการ

ปรเมษฐ์  หลอดอาสา    กรรมการ

มานีนนัท์  หรูรักวิทย์    กรรมการ

จําหนา่ยหนงัสอืเรียนเทอม1 และ เทอม 2 ให้กบันกัศกึษา 

 สั�ง  ณ  วนัที�   11  กมุภาพนัธ์  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

ดําเนินไปอยา่งเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ  คณะฯ จึงเห็นสมควร

พฤษภาคม 2563  ดงัรายนาม

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

รมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

มการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะ

 เพื�อให้การดําเนินงาน

เรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพคณะฯ

มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 

 1.อาจารย์ปณวฒัน์ วฒันวิทย์

 2. อาจารย์ ดร.นรินทชยั  

 3. อาจารย์ ดร.จิตติมา  

 4. อาจารย์ ดร.จกัรพนัธ์  
   

ภาระหน้าที� 

 เป็นลา่มในการประชมุคณะ

 

 

   

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

คาํสั� ง 
ที� มศ 39/2562 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการล่าม ประจาํปีการศึกษา 2562 

------------------------------ 

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการลา่ม ประจําปีการศกึษา 2562ดําเนินไปด้วย

ประสิทธิภาพคณะฯจึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดังกล่าว โดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 

พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

วฒันวิทย์     ประธาน 

นรินทชยั  ฮะภริูวฒัน์    กรรมการ

จิตติมา  เสงี�ยมจิตร์    กรรมการ

จกัรพนัธ์  เรียมลิว    กรรมการ

เป็นลา่มในการประชมุคณะฯ และการประชมุมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 สั�ง  ณ  วนัที�   12 กมุภาพนัธ์  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 

 

ดําเนินไปด้วย ความ

โดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 1 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  

http://humanities.utcc.ac.th/index.php/2012-06-07-21-46-41/2/89-staff/instructor/english-comm/535-ajarn-narinthachai


 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ครบรอบ 
--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

เห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักล่าว

2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

 1.อาจารย์บษุบา ชลพฒันา

 2.อาจารย์ ดร.นพณฐั  เลิศสทุธิผล

 3.อาจารย์ ดร.วาสนา สมอจัฉริยกลุ

 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา ศาลิคปุต

 5.รองศาสตราจารย์เรือนแก้ว ภทัรานปุระวตัิ

 6. อาจารย์สจุรรยา จนัทรศิริ

 7. อาจารย์อรสา รัตนวงศ์

 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมาภรณ์  ลิมป์เลิศเสถียร

 9. อาจารย์ดําเกิง ฐิตะปิยะศกัดิ�

 10. อาจารย์ ดร.ปาริฉฐัษร์ วงศ์สวุรรณ  

 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 12.นายวิษณ ุอิ�มสําราญ
 

ภาระหน้าที� 

 1.  ประชาสมัพนัธ์การจดังานให้ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที�ทราบ

 2. จดัพิธีสกัการะพระพรหมเทวา พระภมูิชยัมงคล และแมไ่ทร

 3. ดแูลสถานที�จดังาน รวมทั �งเครื�องโสตทศันปูกรณ์

 4. จดัพิธีเจริญพระพทุธมนต์ นิ

 5. ดแูล ประสานงานการจดัเตรียมอาหารกลางวนัข้าวหม้อแกงหม้อ

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 40/2562 

แต่งตั �งคณะกรรมการจดังานวันคล้ายวันสถาปนา  

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ครบรอบ 40 ปี 
-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะ

ชุดดงักล่าว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2562  

อาจารย์บษุบา ชลพฒันา    ประธาน 

นพณฐั  เลิศสทุธิผล    กรรมการ

วาสนา สมอจัฉริยกลุ    กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา ศาลิคปุต   กรรมการ

ราจารย์เรือนแก้ว ภทัรานปุระวตั ิ   กรรมการ

อาจารย์สจุรรยา จนัทรศิริ   กรรมการ

อาจารย์อรสา รัตนวงศ์   กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมาภรณ์  ลิมป์เลิศเสถียร   กรรมการ

อาจารย์ดําเกิง ฐิตะปิยะศกัดิ�   กรรมการ

ปาริฉฐัษร์ วงศ์สวุรรณ      กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศทุธินี  ชวนไชยสทิธิ�   กรรมการ

นายวิษณ ุอิ�มสําราญ    กรรมการและเลขานกุาร

ประชาสมัพนัธ์การจดังานให้ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที�ทราบ 

จดัพิธีสกัการะพระพรหมเทวา พระภมูิชยัมงคล และแมไ่ทร 

แลสถานที�จดังาน รวมทั �งเครื�องโสตทศันปูกรณ์ 

จดัพิธีเจริญพระพทุธมนต์ นิมนต์พระสงฆ์ จดัหารรถรับ-สง่พระ 

ดแูล ประสานงานการจดัเตรียมอาหารกลางวนัข้าวหม้อแกงหม้อ 

 สั�ง  ณ  วนัที�   31  มกราคม  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุ

 คณบดี 

 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง

  ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

  

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

เห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักล่าว

2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

 1.  อาจารย์ ดร.ณฐัยา เตม็ภั

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บวัผนั  สพุรรณยศ

 2. อาจารย์ปณวฒัน์ 

 3. อาจารย์ ดร.นรินทชยั  ฮะภริูวฒัน์

 4. อาจารย์กิตติพงษ์ 

 5. อาจารย์ ดร.นพณฐั  เลิศสทุธิผล

 6. อาจารย์ดําเกิง ฐิตะปิยะศกัดิ�

 7. นายวิษณ ุอิ�มสําราญ
 

ภาระหน้าที� 

 1.  ดแูลรับผิดชอบในสว่นของกิจกรรมช่

 2. จดัทําสลากของขวญั รวมทั �งจดัซื �อ จดัหาของขวญั ของรางวลั

 3. วางแผนรูปแบบกิจกรรมบนัเทิงตา่งๆ

 

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 41/2562 

แต่งตั �งคณะกรรมการจัดงานปีใหม่ประจาํปี พ.ศ. 2562

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะ

ชุดดงักล่าว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2562  

ณฐัยา เตม็ภทัราโชค    ที�ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บวัผนั  สพุรรณยศ   ประธาน 

 วฒันวิทย์    กรรมการ

นทชยั  ฮะภริูวฒัน์    กรรมการ

 อินทรัศม ี    กรรมการ

นพณฐั  เลิศสทุธิผล    กรรมการ

อาจารย์ดําเกิง ฐิตะปิยะศกัดิ�    กรรมการ

นายวิษณ ุอิ�มสําราญ     กรรมการและเลขานกุาร

ดแูลรับผิดชอบในสว่นของกิจกรรมชว่งงานเลี �ยงปีใหม ่

จดัทําสลากของขวญั รวมทั �งจดัซื �อ จดัหาของขวญั ของรางวลั 

วางแผนรูปแบบกิจกรรมบนัเทิงตา่งๆ  

 สั�ง  ณ  วนัที�   31  มกราคม  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 
 

 

 
 

 

2562 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง

  ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 

ที�ปรึกษา 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการ

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

เห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักล่าว

2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

 1. อาจารย์นิรันดร์  ขมุบางลี�

 2. อาจารย์รัตน์จิต  ทองเปรม

 3. อาจารย์ ดร.อจัจิมา วชัราภรณ์

 4. อาจารย์ ศรีอร เจนประภาพงศ์

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา ศาลิคปุต

 7. อาจารย์กิตติพงษ์  

 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุรรณา งามเหลือ

 9. อาจารย์นิวฒัน์  นิมมานวรวงศ์

 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร
 

 

ภาระหน้าที� 

 1.  ศกึษาผลการดําเนินงานปีที�ผ่านมา

 2. กําหนดเกณฑ์ รูปแบบ และกระบวนการคดัสรรค์

 3. พิจารณาตดัสิน 

 4. รายงานผลการตดัสินตอ่กรรมการประจําคณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศิลป์

 5. จดัทําคําประกาศเกียรติคณุและรางวลัในการประชมุใหญ่ของคณะฯ

  

 

 

   

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 42/2562 

คณะกรรมการสรรหาอาจารย์ดีเด่น ปีการศึกษา 2562

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะ

ชุดดงักล่าว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2562  

อาจารย์นิรันดร์  ขมุบางลี�     ประธาน 

อาจารย์รัตน์จิต  ทองเปรม     กรรมการ

อจัจิมา วชัราภรณ์    กรรมการ

อาจารย์ ศรีอร เจนประภาพงศ์    กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลุยา จิตตะยโศธร   กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา ศาลิคปุต   กรรมการ

  อินทรัศม ี    กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุรรณา งามเหลือ   กรรมการ

นิมมานวรวงศ์    กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวุีร์  ชมพชูาต ิ   กรรมการ

ศกึษาผลการดําเนินงานปีที�ผ่านมา 

กําหนดเกณฑ์ รูปแบบ และกระบวนการคดัสรรค์ 

รายงานผลการตดัสินตอ่กรรมการประจําคณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศิลป์

จดัทําคําประกาศเกียรติคณุและรางวลัในการประชมุใหญ่ของคณะฯ 

 สั�ง  ณ  วนัที�   31  มกราคม  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

2562 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง

  ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

รายงานผลการตดัสินตอ่กรรมการประจําคณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศิลป์ 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

เห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักล่าว

2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

 1. อาจารย์ ศรีอร เจนประภาพงศ์

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา ศาลิคปุต

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลุยา จิตตะยโศธร

 4. รองศาสตราจารย์เรือนแก้ว ภทัรานปุระวตัิ

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 6. อาจารย์สจุรรยา จนัทรศิริ

 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล จนัทรศภุวงศ์
 

ภาระหน้าที� 

 1.  เข้าประชมุคณะกรรมการตามที�ได้รับมอบหมาย

 2.   ช่วยการจดัเตรียมการอบรม 

 3.   ช่วยการจดักิจกรรม 

 4.   ช่วยการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมการจดัการการความรู้ของคณะกรรมการผ่

       และเอกสาร 

 5.   ช่วยการติดตอ่หน่วยงานที�จะเป็นเครือข่ายและจดักิจกรรมทศันศกึษา 

  

 

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 43/2562 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการจัดการความรู้ KM 

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะ

ชุดดงักล่าว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2562  

อาจารย์ ศรีอร เจนประภาพงศ์    ประธาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา ศาลิคปุต   กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลุยา จิตตะยโศธร   กรรมการ

รองศาสตราจารย์เรือนแก้ว ภทัรานปุระวตั ิ   กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ดจุสิค    กรรมการ

อาจารย์สจุรรยา จนัทรศิริ     กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิกาญจน์  จินาพนัธ์  กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล จนัทรศภุวงศ์   กรรมการ

เข้าประชมุคณะกรรมการตามที�ได้รับมอบหมาย 

ช่วยการจดัเตรียมการอบรม KM ของคณะฯ 

ช่วยการจดักิจกรรม KM ของคณะฯ 

ช่วยการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมการจดัการการความรู้ของคณะกรรมการผ่

ช่วยการติดตอ่หน่วยงานที�จะเป็นเครือข่ายและจดักิจกรรมทศันศกึษา KM VISIT

 สั�ง  ณ  วนัที�   31  มกราคม  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง

  ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ร 

กรรมการ 

ช่วยการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมการจดัการการความรู้ของคณะกรรมการผ่านทางเวบ็ไซต์ 

KM VISIT 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

เห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักล่าว

2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

 1. อาจารย์ ดร.อจัจิมา วชัราภรณ์

 2. อาจารย์รัตน์จิต  ทองเปรม

 3. อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท

 4. อาจารย์ ดร.อรภทัร พกุกะเวส

 5. อาจารย์นงลกัษณ์ บณัฑวุงศ์
 

ภาระหน้าที� 

 1.  ตรวจทานคะแนนสอบในรายวิชาที�เปิดสอนประจําภาคต้น  ภาคปลาย  และภาคฤดรู้อน

 2. ประสานงานกบัอาจารย์ผู้สอน 

 3.  สง่คะแนนคืนอาจารย์ผู้สอน

 

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 44/2562 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการทานคะแนน 

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะ

ชุดดงักล่าว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2562  

อจัจิมา วชัราภรณ์    ประธาน 

อาจารย์รัตน์จิต  ทองเปรม     กรรมการ

อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท    กรรมการ

อรภทัร พกุกะเวส    กรรมการ

อาจารย์นงลกัษณ์ บณัฑวุงศ์    กรรมการ

ตรวจทานคะแนนสอบในรายวิชาที�เปิดสอนประจําภาคต้น  ภาคปลาย  และภาคฤดรู้อน

ประสานงานกบัอาจารย์ผู้สอน   

สง่คะแนนคืนอาจารย์ผู้สอน  

 สั�ง  ณ  วนัที�   31  มกราคม  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 
 

 

 
 

 

 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง

  ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ตรวจทานคะแนนสอบในรายวิชาที�เปิดสอนประจําภาคต้น  ภาคปลาย  และภาคฤดรู้อน  

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

เห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักล่าว

2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

 1. อาจารย์อรรจมาภรณ์วิทย์อปุสยั

 2. อาจารย์สิรินยา จิระสวสัดิ�

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 4. อาจารย์อรสา รัตนวงศ์

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมาภรณ์  ลิมป์เลิศเสถียร

 6. อาจารย์ดําเกิง ฐิตะปิยะศกัดิ�

 7. อาจารย์ปณวฒัน์ 

 8. นายวิษณ ุ อิ�มสําราญ
 

ภาระหน้าที� 

 จดัเตรียมงานเกษียณในเรื�องสถานที�และกิจกรรมในวนังาน

  

 

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 45/2562 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการจัดงานเกษียณ ปีการศึกษา 2562 

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะ

ชุดดงักล่าว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2562  

อาจารย์อรรจมาภรณ์วิทย์อปุสยั    ประธาน 

อาจารย์สิรินยา จิระสวสัดิ�     กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ดจุสิค    กรรมการ

อาจารย์อรสา รัตนวงศ์     กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมาภรณ์  ลิมป์เลิศเสถียร  กรรมการ

อาจารย์ดําเกิง ฐิตะปิยะศกัดิ�    กรรมการ

 วฒันวิทย์    กรรมการ

นายวิษณ ุ อิ�มสําราญ     กรรมการและเลขานกุาร

จดัเตรียมงานเกษียณในเรื�องสถานที�และกิจกรรมในวนังาน  

 สั�ง  ณ  วนัที�   31  มกราคม  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 
 

 

 
 

 

 

 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง

  ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการ

-------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

เห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักล่าว

2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

 1. รองศาสตราจารย์ ขนิษฐา จิตชินะกลุ

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 3. อาจารย์ ดร.มานีนนัท์  หรูรักวิทย์

 4. อาจารย์ ดร.ณฐัยา  เตม็ภทัราโชค

 5. อาจารย์ ดร.ปาจรีย์  หวงัรุ่งกิจ

 6. อาจารย์ ดร.สยาม  ค้าสวุรรณ

 7. รองศาสตราจารย์ ดร

 8. อาจารย์สกุญัญา สขุวิบลูย์

 9. นายวิษณ ุอิ�มสําราญ

 10. นางสาวพรพิมล หาดยาว
 

ภาระหน้าที� 

 1. กําหนดแผนงานงานประกนัคณุภาพทางการศกึษาของคณะวิชา

 2. ร่างรายงานการประเมินตนเอง

 3. ดแูลการจดัเก็บเอกสารหลกัฐานตามองค์ประกอบคณุภาพ

 4. ประสานงานการประกนัคณุภาพทางการศกึษาระดบัสาขาวิชา

  

  

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 46/2562 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับคณะ

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะ

ชุดดงักล่าว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2562  

รองศาสตราจารย์ ขนิษฐา จิตชินะกลุ   ประธาน 

ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี  กรรมการ

มานีนนัท์  หรูรักวิทย์    กรรมการ

ณฐัยา  เตม็ภทัราโชค    กรรมการ

ปาจรีย์  หวงัรุ่งกิจ    กรรมการ

สยาม  ค้าสวุรรณ    กรรมการ

จารย์ ดร.อสุา  สทุธิสาคร   กรรมการ

อาจารย์สกุญัญา สขุวิบลูย์     กรรมการ

นายวิษณ ุอิ�มสําราญ     กรรมการ

นางสาวพรพิมล หาดยาว     กรรมการและเลขานกุาร

กําหนดแผนงานงานประกนัคณุภาพทางการศกึษาของคณะวิชา 

ร่างรายงานการประเมินตนเองของคณะวิชา 

ดแูลการจดัเก็บเอกสารหลกัฐานตามองค์ประกอบคณุภาพ 

ประสานงานการประกนัคณุภาพทางการศกึษาระดบัสาขาวิชา 

 สั�ง  ณ  วนัที�   1  มิถนุายน  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 
 

 

ระดับคณะ) 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง

  ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

  

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

เห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักล่าว

2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

 1. อาจารย์จฬุาวดี  วรเศรษฐศกัดิ�

 2. อาจารย์ ดร.สพุตัรา ห

 3. อาจารย์ ดร.ณฐาพร ศรีจํานง 

 4. อาจารย์ ดร.สมฤดี เดชอมร 

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 6. อาจารย์ ดร.รัฐกิตติ� เลิศวิศวะ

 7. อาจารย์อรรจมาภรณ์
 

ภาระหน้าที� 

 1. ดําเนินการจดัสมัภาษณ์ 

 2. กําหนดวนัและจดัหานกัศกึษามาดําเนินการสมัภาษณ์

 3. สรุปผลการสมัภาษณ์

 

  

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 47/2562 

แต่งตั �งคณะกรรมการทวนสอบ Focus Group 

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะ

ชุดดงักล่าว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2562  

อาจารย์จฬุาวดี  วรเศรษฐศกัดิ�    ประธาน 

สพุตัรา ห.เพียรเจริญ    กรรมการ

ณฐาพร ศรีจํานง     กรรมการ

สมฤดี เดชอมร     กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ดจุสิค    กรรมการ

รัฐกิตติ� เลิศวิศวะ    กรรมการ

อาจารย์อรรจมาภรณ์ วิทย์อปุสยั    กรรมการ

ดําเนินการจดัสมัภาษณ์ Focus Group นกัศกึษาทั �ง 4 ชั �นปีทกุสาขาวิชา

กําหนดวนัและจดัหานกัศกึษามาดําเนินการสมัภาษณ์ 

สรุปผลการสมัภาษณ์และรายงานตอ่คณะฯ 

 สั�ง  ณ  วนัที�   31  มกราคม  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 
 

 

 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง

  ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ชั �นปีทกุสาขาวิชา 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

---------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

เห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักล่าว

2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

 1. อาจารย์ ดร.ณฐัยา  เตม็ภทัราโชค

 2. อาจารย์ปณวฒัน์ 

 3. อาจารย์นิวฒัน์ นิมมานวรวงศ์

 4. อาจารย์ ดร.นรินทชยั  ฮะภริูวฒัน์

 5. อาจารย์กิตติพงษ์ อินทรัศมี

 6. นายวิษณ ุ อิ�มสําราญ
 

ภาระหน้าที� 

 1.  วางแผนการจดักิจกรรม

 2. ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารให้อาจารย์ในคณะวิชาทราบ

 3. ติดตอ่ ประสานงานที�พกั ร้านอาหาร และอื�นๆ

 4. ขออนมุตัิใช้รถ 

 5. สรุปและประเมินผลการจดังาน

  

 

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 48/2562 

แต่งตั �งคณะกรรมการจัดงานสัมมนาภายนอก 

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะ

ชุดดงักล่าว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2562  

ณฐัยา  เตม็ภทัราโชค    ที�ปรึกษา

 วฒันวิทย์    ประธาน 

นิมมานวรวงศ์    กรรมการ

นรินทชยั  ฮะภริูวฒัน์    กรรมการ

อินทรัศม ี     กรรมการ

นายวิษณ ุ อิ�มสําราญ     กรรมการและเลขานกุาร

วางแผนการจดักิจกรรม 

ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารให้อาจารย์ในคณะวิชาทราบ 

ติดตอ่ ประสานงานที�พกั ร้านอาหาร และอื�นๆ 

สรุปและประเมินผลการจดังาน 

 สั�ง  ณ  วนัที�   31  มกราคม  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 
 

 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง

  ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 

ที�ปรึกษา 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการ

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

เห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักล่าว

2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

 1. อาจารย์ยทุธ อทุยานินทร์

 2. อาจารย์ ดร.สพุตัรา ห

 3. อาจารย์ ดร.ภาสกร เชื �อสวย

 4. อาจารย์ดําเกิง  ฐิตะปิยะศกัดิ�

 5. อาจารย์ ดร.ธีระวฒิุ  สนุทรา

 6. อาจารย์ รติรัตน์  มหาทรัพย์

 7. อาจารย์Zheng Qingyuan

 8. อาจารย์กิตติพงษ์ อินทรัศมี

 9. อาจารย์นิรันดร์  ขมุบางลี�

 10. อาจารย์วทุธินนัท์ 

 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุรรณา  งามเหลือ

 12. อาจารย์ ดร.อรภทัร  พกุกะเวส

 13. อาจารย์รัตน์จิต ทองเปรม

 14. อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี

 15. อาจารย์ ดร.ศิริอร  ละดาห์

 16. คณุวิษณ ุอิ�มสําราญ

 17. คณุดาวรุ่ง วงสวุรรณ์
 

ภาระหน้าที� 

 1.  ประชาสมัพนัธ์คณะ สาขาวิชา และกิจกรรมตา่งๆ

 2. ดําเนินงานอื�นๆ ตามที�คณบดีมอบหมาย

  

   

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 49/2562 

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะ

ชุดดงักล่าว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2562  

อาจารย์ยทุธ อทุยานินทร์     ประธาน 

สพุตัรา ห.เพียรเจริญ    กรรมการ

ภาสกร เชื �อสวย    กรรมการ

ตะปิยะศกัดิ�    กรรมการ

ธีระวฒิุ  สนุทรา    กรรมการ

อาจารย์ รติรัตน์  มหาทรัพย์    กรรมการ

Zheng Qingyuan     กรรมการ

อาจารย์กิตติพงษ์ อินทรัศม ี    กรรมการ

อาจารย์นิรันดร์  ขมุบางลี�     กรรมการ

อาจารย์วทุธินนัท์ อ๊อกกงัวาน    กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุรรณา  งามเหลือ   กรรมการ

อรภทัร  พกุกะเวส    กรรมการ

อาจารย์รัตน์จิต ทองเปรม     กรรมการ

สอนศรี     กรรมการ

ศิริอร  ละดาห์     กรรมการ

สําราญ     กรรมการ

คณุดาวรุ่ง วงสวุรรณ์     กรรมการและเลขานกุาร

ประชาสมัพนัธ์คณะ สาขาวิชา และกิจกรรมตา่งๆ 

ดําเนินงานอื�นๆ ตามที�คณบดีมอบหมาย 

 สั�ง  ณ  วนัที�   1  มิถนุายน  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสุ

 คณบดี 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง

  ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

เห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักล่าว

2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

 1. รองศาสตราจารย์ขนิษฐา จิตชินะกลุ

 2. อาจารย์สกุญัญา  สขุวิบลูย์

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา ศาลิคปุต

 4. อาจารย์สวุิมล  โกศ

 5. อาจารย์ดําเกิง ฐิตะปิยะศกัดิ�

 6. อาจารย์ ดร.ธีระวฒิุ  สนุทรา

 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลุยา จิตตะยโศธร
 

ภาระหน้าที� 

 1. เตรียมแบบสอบถามเพื�อสํารวจความพงึพอใจของนายจ้างที�มีตอ่บณัฑิต  คณะมนษุยศาสตร์ฯ

 2. แจกแบบสอบถามให้แก่นายจ้างเพื�อเก็บข้อมลู

 3. วิเคราะห์ข้อมลูที�ได้รับและเสนอเป็นรายงานสํารวจความพงึพอใจของนายจ้างที�มีตอ่บณัฑิต

  คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศิลป์

 4. เพื�อเก็บข้อมลูเกี�ยวกบับณัฑิต

 5. เพื�อสํารวจความพงึพอใจนายจ้าง

  

 

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 50/2562 

แต่งตั �งคณะกรรมการสาํรวจความพงึพอใจนายจ้าง 
-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะ

ชุดดงักล่าว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2562  

รองศาสตราจารย์ขนิษฐา จิตชินะกลุ   ประธาน 

อาจารย์สกุญัญา  สขุวิบลูย์    กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา ศาลิคปุต   กรรมการ

อาจารย์สวุิมล  โกศลกาญจน์    กรรมการ

อาจารย์ดําเกิง ฐิตะปิยะศกัดิ�    กรรมการ

ธีระวฒิุ  สนุทรา    กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลุยา จิตตะยโศธร   กรรมการ

เตรียมแบบสอบถามเพื�อสํารวจความพงึพอใจของนายจ้างที�มีตอ่บณัฑิต  คณะมนษุยศาสตร์ฯ

กแบบสอบถามให้แก่นายจ้างเพื�อเก็บข้อมลู 

วิเคราะห์ข้อมลูที�ได้รับและเสนอเป็นรายงานสํารวจความพงึพอใจของนายจ้างที�มีตอ่บณัฑิต

คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศิลป์ 

เพื�อเก็บข้อมลูเกี�ยวกบับณัฑิต 

เพื�อสํารวจความพงึพอใจนายจ้าง 

 สั�ง  ณ  วนัที�   31  มกราคม  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 
 

 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง

  ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

เตรียมแบบสอบถามเพื�อสํารวจความพงึพอใจของนายจ้างที�มีตอ่บณัฑิต  คณะมนษุยศาสตร์ฯ 

วิเคราะห์ข้อมลูที�ได้รับและเสนอเป็นรายงานสํารวจความพงึพอใจของนายจ้างที�มีตอ่บณัฑิต 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการ

ประสิทธิภาพ  คณะฯจงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการ

วนัที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี �

 1. อาจารย์นวลน้อย ตระกลูกิตติไพศาล

 2. ดร.อจัจิมา วชัราภรณ์

3. ดร.เจษฏา นิลสงวนเดชะ

4. ผศ.ดร.จกัริน จลุพรหม

5. อาจารย์สมุณฑา ศกัดิ�ชยัสมบรูณ์

6. อาจารย์ยทุธ อทุยานินทร์

7. ผศ.ปรียานชุ จนัทร์ประเสริฐ

8. อาจารย์พิจิตรา ดิสวโรธรรม

9. อาจารย์ยอดหญิง จิตรีขนัธ์

12. อาจารย์นิรันดร์ ขมุบางลี�

13. อาจารย์สจุรรยา จนัทรศิริ

 14. อาจารย์วทุธินนัท์ 

 15. ดร.ปาจรีย์  หวงัรุ่งกิจ

 

ภาระหน้าที� 

 1.  ปรับปรุงแบบประเมินให้สอดคล้องกบัทิศทางในการพฒันาคณะ

2.  จดัเก็บข้อมลูตา่งๆ ตามแบบประเมิน

3.  สรุปข้อมลู และจดัลาํดบัคะแนน

4.  นําเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารคณะ

5.  สรุปงานและปัญหาตลอดจนแนวทางการแก้ไขเสนอผู้บริหาร

   

   

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 51/2562 

แต่งตั �งคณะกรรมการประเมินการปฏบิัตงิาน ปี 2562 
-------------------------------------------------------------- 

คณะกรรมการประเมินการปฏิบตัิงาน ปี 2562ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 

ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

อาจารย์นวลน้อย ตระกลูกิตติไพศาล   ประธาน 

วชัราภรณ์     กรรมการ

เจษฏา นิลสงวนเดชะ     กรรมการ

จกัริน จลุพรหม     กรรมการ

อาจารย์สมุณฑา ศกัดิ�ชยัสมบรูณ์    กรรมการ

อาจารย์ยทุธ อทุยานินทร์     กรรมการ

ปรียานชุ จนัทร์ประเสริฐ    กรรมการ

อาจารย์พิจิตรา ดิสวโรธรรม    กรรมการ

อาจารย์ยอดหญิง จิตรีขนัธ์     กรรมการ

อาจารย์นิรันดร์ ขมุบางลี�     กรรมการ

อาจารย์สจุรรยา จนัทรศิริ      กรรมการ

 อ๊อกกงัวาล    กรรมการ

ปาจรีย์  หวงัรุ่งกิจ     กรรมการและเลขานกุาร

ระเมินให้สอดคล้องกบัทิศทางในการพฒันาคณะ 

จดัเก็บข้อมลูตา่งๆ ตามแบบประเมิน 

สรุปข้อมลู และจดัลาํดบัคะแนน 

นําเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารคณะ 

สรุปงานและปัญหาตลอดจนแนวทางการแก้ไขเสนอผู้บริหาร 

  

 สั�ง  ณ  วนัที�   1  มิถนุายน 2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2562  ถึง

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

การ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะ

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

อ ย่า ง เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล ะ มีประสิทธิภาพ คณะฯ

ตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 

 1. อาจารย์ดร.ปาจรีย์ 

 2. อาจารย์วทุธินนัท์ 

 3. อาจารย์นิรันดร์ขมุบางลี�

 4. อาจารย์นฤพนธ์ 

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมาภรณ์  ลิมป์เลิศเสถียร

 6. อาจารย์กิตติพงษ์ 

 7. อาจารย์ ดร.สพุตัรา

 8. อาจารย์ ดร.รัฐกิตติ�

 9. น.ส.ณฐัรุจา มิ�งแม้น

 10. น.ส.ธนัยชนก ถิ�นสขุ

 11. น.ส.ฮสัรีน่า มฮูมัหมดั

 12. นาย วิทวสั หมั�นมี 

 13. น.ส.กาญจนา วรวฒันนทุยั
  

ภาระหน้าที� 

 1. ดแูล การจดักิจกรรมของสาขาวิชา และประสานงานการจดักิจกรรมร่วมกบัคณะวิชา

 2. จดัเก็บรายละเอียดตา่ง ๆ เช่น ภาพถ่าย ใบสรุปประเมินผล การทํากิจกรรมเพื�อเข้าระบบ  

         การประกนัคณุภาพ 

 3.  สง่รายชื�อผู้ เข้าร่วมกิจกรรม เพื�อเปิดชั�วโมงกิจกรรมให้นกัศึ

 

    

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 52/2562 

คณะกรรมการฝ่ายกจิการนักศึกษา ประจาํปีการศึกษา 

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 

ประสิทธิภาพ คณะฯจึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดังกล่าว

ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ     ประธาน 

 อ๊อกกงัวาล    กรรมการ

ขมุบางลี�     กรรมการ

 สอนศรี     กรรมการ

ารย์ปรมาภรณ์  ลิมป์เลิศเสถียร  กรรมการ

 อินทรัศม ี    กรรมการ

สพุตัราห.เพียรเจริญ    กรรมการ

รัฐกิตติ� เลิศวิศวะ     กรรมการ

มิ�งแม้น     กรรมการ

ถิ�นสขุ     กรรมการ

มฮูมัหมดั     กรรมการ

หมั�นมี      กรรมการ

วรวฒันนทุยั     กรรมการและเลขานกุาร

ดแูล การจดักิจกรรมของสาขาวิชา และประสานงานการจดักิจกรรมร่วมกบัคณะวิชา

จดัเก็บรายละเอียดตา่ง ๆ เช่น ภาพถ่าย ใบสรุปประเมินผล การทํากิจกรรมเพื�อเข้าระบบ  

สง่รายชื�อผู้ เข้าร่วมกิจกรรม เพื�อเปิดชั�วโมงกิจกรรมให้นกัศกึษาของแตล่ะสาขา

  

 สั�ง  ณ  วนัที�   1  มิถนุายน 2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

กรรมการฝ่ายกจิการนักศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2562 

กศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562ดํา เนิน ไ ป 

ชุดดังกล่าว  โดยมีวาระ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

ดแูล การจดักิจกรรมของสาขาวิชา และประสานงานการจดักิจกรรมร่วมกบัคณะวิชา 

จดัเก็บรายละเอียดตา่ง ๆ เช่น ภาพถ่าย ใบสรุปประเมินผล การทํากิจกรรมเพื�อเข้าระบบ   

กษาของแตล่ะสาขา 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

--------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

ประสิทธิภาพ คณะฯ จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการ

วนัที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี �

 1. อาจารย์ดร.ปาจรีย์ 

 2. อาจารย์นิรันดร์  ขมุบางลี�                           

 3. อาจารย์ดร.ภาสกร เชื �อสวย

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมาภรณ์  ลิมป์เลิศเสถียร

 6. อาจารย์ทิพย์ธิดา สกลุทองอร่าม  

 7. อาจารย์ ดร.สพุตัรา ห

 8. อาจารย์กิตติพงษ์ 

 9. น.ส.ณฐัรุจา มิ�งแม้น

 10. น.ส.ธนัยชนก ถิ�นสขุ

 11. น.ส.ฮสัรีน่า มฮูมัหมดั

 12. นาย วิทวสั หมั�นมี 

 13. น.ส.กาญจนา วรวฒันนทุยั
 

ภาระหน้าที� 

 1. ดแูล การจดักิจกรรมของสาขาวิชา และประสานงานการจดักิจกรรมร่วมกบัคณะวิชา

 2. จดัเก็บรายละเอียดตา่ง ๆ เช่น ภาพถ่าย ใบสรุปประเมินผล การทํากิจกรรมเพื�อเข้าระบบ  

         การประกนัคณุภาพ 

 3.  สง่รายชื�อผู้ เข้าร่วมกิจกรรม เพื�อเปิดชั�วโมงกิจกรรมให้นกัศกึษาของแตล่ะสาขา

 
  

    

   

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 53/2562 

แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการ Meet &Greet 2019 

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการโครงการ Meet &Greet 2019ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว  โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 

ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ     ประธาน 

อาจารย์นิรันดร์  ขมุบางลี�                              กรรมการ

ภาสกร เชื �อสวย    กรรมการ

ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกิตติ� เลิศวิศวะ   กรรมการ

ารย์ปรมาภรณ์  ลิมป์เลิศเสถียร  กรรมการ

พย์ธิดา สกลุทองอร่าม      กรรมการ

สพุตัรา ห.เพียรเจริญ        กรรมการ

 อินทรัศม ี    กรรมการ

มิ�งแม้น     กรรมการ

ถิ�นสขุ     กรรมการ

มฮูมัหมดั     กรรมการ

หมั�นมี      กรรมการ

วรวฒันนทุยั     กรรมการและเลขานกุาร

ดแูล การจดักิจกรรมของสาขาวิชา และประสานงานการจดักิจกรรมร่วมกบัคณะวิชา

จดัเก็บรายละเอียดตา่ง ๆ เช่น ภาพถ่าย ใบสรุปประเมินผล การทํากิจกรรมเพื�อเข้าระบบ  

สง่รายชื�อผู้ เข้าร่วมกิจกรรม เพื�อเปิดชั�วโมงกิจกรรมให้นกัศกึษาของแตล่ะสาขา

  

 สั�ง  ณ  วนัที�   29  เมษายน2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

ตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2562  ถึง

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

ดแูล การจดักิจกรรมของสาขาวิชา และประสานงานการจดักิจกรรมร่วมกบัคณะวิชา 

จดัเก็บรายละเอียดตา่ง ๆ เช่น ภาพถ่าย ใบสรุปประเมินผล การทํากิจกรรมเพื�อเข้าระบบ   

สง่รายชื�อผู้ เข้าร่วมกิจกรรม เพื�อเปิดชั�วโมงกิจกรรมให้นกัศกึษาของแตล่ะสาขา 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

และมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการ

2562  ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 2563  

 1. อาจารย์ดร.ปาจรีย์

 2. อาจารย์วทุธินนัท์ 

 3. อาจารย์นิรันดร์ ขมุบางลี�

 4. อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปร

 6. อาจารย์กิตติพงษ์ 

 7. อาจารย์ ดร.สพุตัรา

 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 9. อาจารย์ปณวฒัน์ 

 10. อาจารย์ ดร.ธีระวฒิุ สนุทรา

 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุรรณา งามเหลือ

 12. อาจารย์รติรัตน์  มหาทรัพย์

 13. อาจารย์ดําเกิง ฐิตะปิยะศกัดิ�

 14. อาจารย์สิรินยา  จิระสวสัดิ�

 15. อาจารย์ ดร.ณฐัยา 

 16. อาจารย์ ดร.มานีนนั

 17. อาจารย์ดร.ศิริอร  ละดาห์

 18. อาจารย์ ดร. สรายทุธ เลิศปัจฉิมนนัท์

 19. นายวิษณ ุอิ�มสําราญ

 20. อาจารย์ยทุธ อทุยานินทร์

 21. น.ส.ณฐัรุจา มิ�งแม้น

 22. น.ส.ธนัยชนก ถิ�นสุ

 23. น.ส.ฮสัรีน่า มฮูมัหมดั

 24. นาย วิทวสั หมั�นมี 

 25. น.ส.กาญจนา วรวฒันนทุยั

คาํสั� ง 
ที�  มศ 54/2562 

แต่งตั �งคณะกรรมการ HMA Freshy Day & Night  2019

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการ HMA Freshy Day & Night  2019ดําเนินไปอย่างเรียบร้อย

จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักล่าว  โดยมีวาระตั �งแต่วั

  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ     ประธาน 

 อ๊อกกงัวาล    กรรมการ

ขมุบางลี�     กรรมการ

สอนศรี     กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร  กรรมการ

 อินทรัศม ี    กรรมการ

สพุตัรา ห.เพียรเจริญ    กรรมการ

ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกิตติ� เลิศวิศวะ    กรรมการ

 วฒันวิทย์    กรรมการ

ธีระวฒิุ สนุทรา    กรรมการ

ศาสตราจารย์สวุรรณา งามเหลือ   กรรมการ

มหาทรัพย์    กรรมการ

าจารย์ดําเกิง ฐิตะปิยะศกัดิ�    กรรมการ

อาจารย์สิรินยา  จิระสวสัดิ�     กรรมการ

ณฐัยา  สตัยะพงษ์พนัธุ์    กรรมการ

มานีนนัท์  หรูรักวิทย์    กรรมการ

ศิริอร  ละดาห์     กรรมการ

สรายทุธ เลิศปัจฉิมนนัท์   กรรมการ

นายวิษณ ุอิ�มสําราญ     กรรมการ

อาจารย์ยทุธ อทุยานินทร์     กรรมการ

มิ�งแม้น     กรรมการ

ถิ�นสขุ     กรรมการ

มฮูมัหมดั     กรรมการ

หมั�นมี      กรรมการ

วรวฒันนทุยั     กรรมการและเลขานกุาร

½ 

2019 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อย

ตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ร 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 



 
 

 

 

ภาระหน้าที� 

 1. เป็นกรรมการตดัสินการประกวดสแตนเชียร์

 2.  เป็นกรรมการตดัสินการประกวด 

 3. ประสานงานการจดักิจกรรม

 
  

    

   

 

 

 

    

2/2 

เป็นกรรมการตดัสินการประกวดสแตนเชียร์ 

เป็นกรรมการตดัสินการประกวด HMA Got Talent และการประกวดดาวเดือนคณะ

ประสานงานการจดักิจกรรม 

  

 สั�ง  ณ  วนัที�   29  เมษายน2563 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

   คณบดี 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

รประกวดดาวเดือนคณะ 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการจัดงาน 

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานคณะ

อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะฯ 

วนัที� 7 มกราคม –31 มีนาคม 2563 

คณะกรรมการอํานวยการ  

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 2. อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ

 3. อาจารย์ ดร. ณฐัยา สตัยะพงษ์พนัธุ์ 

 4. อาจารย์ ดร.มานีนนัท์  หรูรักวิทย์

 5. อาจารย์ปณวฒัน์ 

 6. อาจารย์วทุธินนัท์ 

 7. อาจารย์ยทุธ  อทุยานินทร์

 8. อาจารย์กิตติพงษ์ 

 9. นายวิษณ ุอิ�มสําราญ
 

ภาระหน้าที� 

 1. วางแผนกําหนดรูปแบบการจดังาน

 2. อํานวยความสะดวกในการจดังาน

 3. ให้การสนบัสนนุให้โครงการดําเนินด้วยความเรียบร้อยตามวตัถปุระสงค์ 

 

คณะกรรมการดาํเนินงาน  

 1.  อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ

 2. อาจารย์ ดร. ณฐัยา สตัยะพงษ์พนัธุ์ 

 3. อาจารย์ ดร.มานีนนัท์  หรูรักวิทย์

 4. อาจารย์ปณวฒัน์ 

 5. ผศ.ดร.จกัริน จลุพรหม

 6. อาจารย์ ดร.จกัรพนัธ์ เรียมลิว

 7. อาจารย์สิรินยา  จิระสวสัดิ�

 8. อาจารย์นฤพนธ์  สอนศรี

 9. อาจารย์ ดร.ธีระวฒิุ สนุทรา

 10. อาจารย์ ดร.สพุตัรา ห

คาํสั� ง 
ที�  มศ 55/2562 

คณะกรรมการจัดงาน “HMAExtravaganzaวันเดก็มนุษย์ 

-------------------------------------------------------------- 

คณะกรรมการจดังาน “HMA  Extravaganza วนัเด็กมนุษย์ 

อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดังกล่าว

 ดงัรายนามตอ่ไปนี �   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ� เกิดอรุณสขุศรี   ที�ปรึกษา

ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ    ประธานกรรมการ

ณฐัยา สตัยะพงษ์พนัธุ์    รองประธานกรรมการ

มานีนนัท์  หรูรักวิทย์    กรรมการ

 วฒันวิทย์    กรรมการ

 อ๊อกกงัวาล    กรรมการ

อาจารย์ยทุธ  อทุยานินทร์     กรรมการ

 อินทรัศม ี    กรรมการ

นายวิษณ ุอิ�มสําราญ     กรรมการและเลขานกุาร

วางแผนกําหนดรูปแบบการจดังาน 

อํานวยความสะดวกในการจดังาน 

ให้การสนบัสนนุให้โครงการดําเนินด้วยความเรียบร้อยตามวตัถปุระสงค์ 

ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ    ประธานกรรมการ

ณฐัยา สตัยะพงษ์พนัธุ์    รองประธานกรรมการ

มานีนนัท์  หรูรักวิทย์    กรรมการ

 วฒันวิทย์    กรรมการ

จลุพรหม     กรรมการ

จกัรพนัธ์ เรียมลิว    กรรมการ

อาจารย์สิรินยา  จิระสวสัดิ�     กรรมการ

อาจารย์นฤพนธ์  สอนศรี     กรรมการ

ธีระวฒิุ สนุทรา    กรรมการ

สพุตัรา ห.เพียรเจริญ    กรรมการ

มนุษย์ 2020” 

วนัเด็กมนุษย์ 2020” ดําเนินไป

ชุดดังกล่าว  โดยมีวาระตั �งแต ่

ที�ปรึกษา 

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

ให้การสนบัสนนุให้โครงการดําเนินด้วยความเรียบร้อยตามวตัถปุระสงค์  

ประธานกรรมการ 

งประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 



 
 

 

 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุรรณา  งามเหลือ

 12. อาจารย์รติรัตน์ มหาทรัพย์

 13. อาจารย์ดําเกิง ฐิตะปิยะศกัดิ�

 14. อาจารย์ทิพธิดา สกลุทองอร่าม

 15. อาจารย์ดร.ศิริอร  ละดาห์

 16. อาจารย์ ดร. สรายทุธ เลิศปัจฉิมนนัท์

 17. อาจารย์วทุธินนัท์ 

 18. อาจารย์ยทุธ  อทุยานินทร์

 19. อาจารย์กิตติพงษ์ 

 20. นายวิษณ ุอิ�มสําราญ

 21. น.ส.ณฐัรุจา มิ�งแม้น

 22. น.ส.ธนัยชนก ถิ�นสขุ

 23. น.ส.ฮสัรีน่า มฮูมัหมดั

 24. นาย วิทวสั หมั�นมี 

 25. น.ส.นชุกานต์ พรรุ่งแสงกลุ

 26. นาย จรัสกร ไผ่ทอง

 27. น.ส.นชุนารถ ศาลนอก

 28. น.ส.ธนภสัสร แสงทอง

 29. น.ส.กาญจนา วรวฒันนทุยั

 30. น.ส.พรธิตา จรัสพนัธ์

ภาระหน้าที�  

 1. ประสานให้ความร่วมมือกบัทกุฝ่าย 

 2. จดัการประชมุ เตรียมความพร้

 3. ดแูลให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 4. งานอื�นๆ ตามที�ได้รับมอบหมาย

 

โดยแบ่งอาํนาจหน้าที�เป็นคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังนี � 

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายเหรัญญิก 

 1. อาจารย์ ดร.ณฐัยา สตัยะพงษ์พนัธุ์ 

 2. อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ

 3. นางอจัฉรา   ครุฑธา

 4. นางสาวพรพิมล  หาดยาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุรรณา  งามเหลือ   กรรมการ

อาจารย์รติรัตน์ มหาทรัพย์     กรรมการ

อาจารย์ดําเกิง ฐิตะปิยะศกัดิ�    กรรมการ

ดา สกลุทองอร่าม    กรรมการ

ศิริอร  ละดาห์     กรรมการ

สรายทุธ เลิศปัจฉิมนนัท์   กรรมการ

 อ๊อกกงัวาล    กรรมการ

อาจารย์ยทุธ  อทุยานินทร์     กรรมการ

 อินทรัศม ี    กรรมการ

ยวิษณ ุอิ�มสําราญ     กรรมการ

ณฐัรุจา มิ�งแม้น     กรรมการ

ธนัยชนก ถิ�นสขุ     กรรมการ

ฮสัรีน่า มฮูมัหมดั     กรรมการ

นาย วิทวสั หมั�นมี      กรรมการ

นชุกานต์ พรรุ่งแสงกลุ     กรรมการ

นาย จรัสกร ไผ่ทอง     กรรมการ

นชุนารถ ศาลนอก     กรรมการ

ธนภสัสร แสงทอง     กรรมการ

กาญจนา วรวฒันนทุยั     กรรมการและเลขานกุาร

พรธิตา จรัสพนัธ์     กรรมการและเลขานกุาร

ประสานให้ความร่วมมือกบัทกุฝ่าย  

จดัการประชมุ เตรียมความพร้อม ประสานงาน ดแูลความเรียบร้อยด้านตา่งๆ

ดแูลให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

งานอื�นๆ ตามที�ได้รับมอบหมาย 

โดยแบ่งอาํนาจหน้าที�เป็นคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังนี �  

ณฐัยา สตัยะพงษ์พนัธุ์     ประธานอนกุรรมก

ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ    อนกุรรมการ

นางอจัฉรา   ครุฑธา     อนกุรรมการ

นางสาวพรพิมล  หาดยาว     อนกุรรมการ

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

าร 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

กรรมการและเลขานกุาร 

อม ประสานงาน ดแูลความเรียบร้อยด้านตา่งๆ 

ประธานอนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 



 
 

 

 5. นางสางธนภสัสร แสงทอง

 6. นายวิทวสั หมั�นมี 

ภาระหน้าที�  

 1. ดําเนินการด้านการเบิ

 2. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยั 

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายเอกสารและประชาสัมพันธ์

 1. อาจารย์ยทุธ  อทุยานินทร์

 2. อาจารย์วทุธินนัท์ 

 3. อาจารย์นฤพนธ์  สอนศรี

 4. นายดาวรุ่ง วงสวุรรณ์

 5. นางสาวพรธิตา จรัสพนัธ์

 6. นายวิษณ ุอิ�มสําราญ

 7. นางสาวกาญจนา วรวฒันนทุยั

ภาระหน้าที� 

 1. ผลิตออกแบบสื�อที�ใช้ในการประชาสมัพนัธ์การจดักิจกรร

 2. ดําเนินงานด้านการประชาสมัพนัธ์ทางสื�อตา่งๆ เช่น เพจเข็มแดง เพจคน

 3. ประสานงานไปยงัฝ่ายประชาสมัพนัธ์ของมหาวิทยาลยั

 4. ประสานงานด้านเอกสารตามที�ฝ่ายตา่ง ๆ ต้องการ 

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายต้อนรับและประสานงาน 

 1. อาจารย์วทุธินนัท์ 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา ศาลิคปุต

 3. อาจารย์อรสา รัตนวงษ์

 4. อาจารย์สจุรรยา จนัทรศิริ

 5. อาจารย์สกุญัญา สขุวิบลูย์

 6. น.ส.นชุนารถ ศาลนอก

 7. น.ส.ฮสัรีน่า มฮูมัหมดั

ภาระหน้าที�  

 1. ต้อนรับและดแูลนกัเรียนและจากโรงเรียนมธัยมที�เข้าร่วมงาน 

 2. ประสานงานสว่นตา่ง ๆ ในวนังานเพื�อให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย   

 

 

นางสางธนภสัสร แสงทอง     อนกุรรมการ

      อนกุรรมการและเลขานกุาร

ดําเนินการด้านการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณที�ใช้ในการจดังาน 

ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยั  

คณะอนุกรรมการฝ่ายเอกสารและประชาสัมพันธ์ 

อาจารย์ยทุธ  อทุยานินทร์     ประธานอนกุรรมการ

 อ๊อกกงัวาล    อนกุรรมการ

อาจารย์นฤพนธ์  สอนศรี     อนกุรรมการ

นายดาวรุ่ง วงสวุรรณ์     อนกุรรมการ

นางสาวพรธิตา จรัสพนัธ์     อนกุรรมการ

นายวิษณ ุอิ�มสําราญ     อนกุรรมการ

นางสาวกาญจนา วรวฒันนทุยั    อนกุรรมการและเลขานกุาร

ผลิตออกแบบสื�อที�ใช้ในการประชาสมัพนัธ์การจดักิจกรรม 

ดําเนินงานด้านการประชาสมัพนัธ์ทางสื�อตา่งๆ เช่น เพจเข็มแดง เพจคน.

ประสานงานไปยงัฝ่ายประชาสมัพนัธ์ของมหาวิทยาลยั 

ประสานงานด้านเอกสารตามที�ฝ่ายตา่ง ๆ ต้องการ  

คณะอนุกรรมการฝ่ายต้อนรับและประสานงาน  

 อ๊อกกงัวาล    ประธานอนกุรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา ศาลิคปุต   อนกุรรมการ

อาจารย์อรสา รัตนวงษ์     อนกุรรมการ

อาจารย์สจุรรยา จนัทรศิริ     อนกุรรมการ

อาจารย์สกุญัญา สขุวิบลูย์     อนกุรรมการ

นชุนารถ ศาลนอก     อนกุรรมการ

ฮมัหมดั     อนกุรรมการและเลขานกุาร

ต้อนรับและดแูลนกัเรียนและจากโรงเรียนมธัยมที�เข้าร่วมงาน  

ประสานงานสว่นตา่ง ๆ ในวนังานเพื�อให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย    

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการและเลขานกุาร 

ประธานอนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการและเลขานกุาร 

.มศ. เวบ็คณะ ฯลฯ 

ประธานอนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการและเลขานกุาร 

 



 
 

 

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายการแสดง 

 1. อาจารย์ยทุธ  อทุยานินทร์

 2. อาจารย์กิตติพงษ์ 

 3. อาจารย์ดําเกิง ฐิตะปิยะศกัดิ�

 4. อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี

 5. อาจารย์วทุธินนัท์ 

 6. อาจารย์ ดร.สพุตัรา ห

 7. นายจรัสกร ไผท่อง

 8. นายณฐัพล พรพรหม

 9. น.ส.กาญจนา วรวฒันนทุยั

ภาระหน้าที� 

 1. ดําเนินงานด้านการออกแบบการแสดง กิจกรรมและโชว์ตา่งๆ

 2. จดัหานกัแสดงและผู้ เข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม

 3. จดัลําดบัการแสดงตามความเหมาะสม

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที�และเวที

 1.อาจารย์ยทุธ  อทุยานินทร์

 2.อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ

 3. อาจารย์วทุธินนัท์ อ๊อกกงัวาล

 4. นายวิษณ ุอิ�มสําราญ

 5. น.ส.ธนัยชนก ถิ�นสขุ

 6. นาย จรัสกร ไผ่ทอง

 7. น.ส.ณฐัรุจา มิ�งแม้น

 8. น.ส.นชุกานต์ พรรุ่งแสงกลุ

ภาระหน้าที�  

 1.ประสานงาน ขอใช้สถานที�ในการจดักิจกรรม

 2. ออกแบบเวที แสง สี เสียง อย่างเหมาะสม 

 3. จดัลําดบัการแสดงอย่างเหมาะสม 

 

คณะอนุกรรมการที�ปรึกษากจิกรรมและการแสดงศักยภาพนักศึกษา 

 1. อาจารย์กิตติพงษ์ 

 2. อาจารย์ยทุธ  อทุยานินทร์

  

อาจารย์ยทุธ  อทุยานินทร์     ประธานอนกุรรมกา

 อินทรัศม ี    อนกุรรมการ

อาจารย์ดําเกิง ฐิตะปิยะศกัดิ�    อนกุรรมการ

อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี     อนกุรรมการ

 อ๊อกกงัวาล    อนกุรรมการ

สพุตัรา ห.เพียรเจริญ    อนกุรรมการ

นายจรัสกร ไผท่อง     อนกุรรมการ

นายณฐัพล พรพรหม     อนกุรรมการ

กาญจนา วรวฒันนทุยั     อนกุรรมการและเลขานกุาร

ดําเนินงานด้านการออกแบบการแสดง กิจกรรมและโชว์ตา่งๆ 

จดัหานกัแสดงและผู้ เข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม 

จดัลําดบัการแสดงตามความเหมาะสม 

กรรมการฝ่ายสถานที�และเวท ี

อาจารย์ยทุธ  อทุยานินทร์     ประธานอนกุรรมการ

ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ    อนกุรรมการ

อ๊อกกงัวาล    อนกุรรมการ

นายวิษณ ุอิ�มสําราญ     อนกุรรมการ

ธนัยชนก ถิ�นสขุ     อนกุรรมการ

รัสกร ไผ่ทอง     อนกุรรมการ

ณฐัรุจา มิ�งแม้น     อนกุรรมการ

นชุกานต์ พรรุ่งแสงกลุ     อนกุรรมการและเลขานกุาร

ประสานงาน ขอใช้สถานที�ในการจดักิจกรรม 

ออกแบบเวที แสง สี เสียง อย่างเหมาะสม  

จดัลําดบัการแสดงอย่างเหมาะสม  

ณะอนุกรรมการที�ปรึกษากจิกรรมและการแสดงศักยภาพนักศึกษา  

 อินทรัศม ี    ประธานอนกุรรมการ

อาจารย์ยทุธ  อทุยานินทร์     อนกุรรมการ

ประธานอนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

กรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการและเลขานกุาร 

ประธานอนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการและเลขานกุาร 

ประธานอนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 



 
 

 

 3. อาจารย์ดําเกิง ฐิตะปิยะศกัดิ�

 4. อาจารย์ ดร.ธีระวฒิุ สนุทรา

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร

 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 7. อาจารย์สิรินยา  จิระสวสัดิ�

 8. อาจารย์นิรันดร์ ขมุบางลี�

 9. อาจารย์นฤพนธ์  สอนศรี

 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุรรณา  งามเหลือ

 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร

 12. อาจารย์นงลกัษณ์ บณัฑวุงศ์ 

 13. อาจารย์ทิพธิดา สกลุทองอร่าม

 14. อาจารย์วทุธินนัท์ 

 15. น.ส.ฮสัรีน่า มฮูมัหมดั

 

ภาระหน้าที� 

 1. ให้การปรึกษา เกี�ยวกบัการดําเนินงาน ออกแบบ วางแผนกิจกรรมและการแสดงที�สะท้อนถงึ

ศกัยภาพนกัศกึษาในแตล่ะสาขาวิชา  

 2. วางแผนให้การแสดงสาขาดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายแปลอักษร 

 1. อาจารย์กิตติพงษ์ 

 2. อาจารย์ยทุธ อทุยานินทร์

 3. อาจารย์วทุธินนัท์ 

 4. อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ

 5. นายวิษณ ุอิ�มสําราญ

 6. น.ส.ณฐัรุจา มิ�งแม้น

 7. น.ส.ธนัยชนก ถิ�นสขุ

 8. น.ส.ฮสัรีน่า มฮูมัหมดั

 9. นาย วิทวสั หมั�นมี 

 10. นาย จรัสกร ไผ่ทอง

 11. น.ส.นชุนารถ ศาลนอก

 12. น.ส.ธนภสัสร แสงทอง

 13. นายณฐัพล พรพรหม

อาจารย์ดําเกิง ฐิตะปิยะศกัดิ�    อนกุรรมการ

ธีระวฒิุ สนุทรา    อนกุรรมการ

ราจารย์ดร.รัฐกิตติ� เลิศวิศวะ   อนกุรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพุตัรา ห.เพียรเจริญ   อนกุรรมการ

อาจารย์สิรินยา  จิระสวสัดิ�     อนกุรรมการ

อาจารย์นิรันดร์ ขมุบางลี�     อนกุรรมการ

อาจารย์นฤพนธ์  สอนศรี     อนกุรรมการ

รย์สวุรรณา  งามเหลือ   อนกุรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร  อนกุรรมการ

อาจารย์นงลกัษณ์ บณัฑวุงศ์     อนกุรรมการ

อาจารย์ทิพธิดา สกลุทองอร่าม    อนกุรรมการ

 อ๊อกกงัวาล    อนกุรรมการ

มหมดั     อนกุรรมการและเลขานกุาร

ให้การปรึกษา เกี�ยวกบัการดําเนินงาน ออกแบบ วางแผนกิจกรรมและการแสดงที�สะท้อนถงึ

ศกัยภาพนกัศกึษาในแตล่ะสาขาวิชา   

วางแผนให้การแสดงสาขาดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย  

คณะอนุกรรมการฝ่ายแปลอักษร  

 อินทรัศม ี    ประธานอนกุรรมการ

อาจารย์ยทุธ อทุยานินทร์     อนกุรรมการ

 อ๊อกกงัวาล    อนกุรรมการ

ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ    อนกุรรมการ

นายวิษณ ุอิ�มสําราญ     อนกุรรมการ

ณฐัรุจา มิ�งแม้น     อนกุรรมการ

ธนัยชนก ถิ�นสขุ     อนกุรรมการ

ฮสัรีน่า มฮูมัหมดั     อนกุรรมการ

นาย วิทวสั หมั�นมี      อนกุรรมการ

นาย จรัสกร ไผ่ทอง     อนกุรรมการ

นชุนารถ ศาลนอก     อนกุรรมการ

ธนภสัสร แสงทอง     อนกุรรมการ

นายณฐัพล พรพรหม     อนกุรรมการ

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการและเลขานกุาร 

ให้การปรึกษา เกี�ยวกบัการดําเนินงาน ออกแบบ วางแผนกิจกรรมและการแสดงที�สะท้อนถงึ

ประธานอนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

กรรมการ 



 
 

 

 14. น.ส.กาญจนา วรวฒันนทุยั

 15. น.ส.พรธิตา จรัสพนัธ์

 16. น.ส.ณฐัรุจา มิ�งแม้น

 17. น.ส.นชุกานต์ พรรุ่งแสงกลุ

 

ภาระหน้าที� 

 1. ดําเนินการด้านกิจกรรมการแปลอกัษรให้ดํา

 2. ประสานงานกบัสาขาตา่งๆ เพื�อจดัเตรียมอปุกรณ์ สถานที� และผู้ เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง

เหมาะสม  

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดกิาร 

 1. รองศาสตราจารย์ขนิษฐา  จิตชินะกลุ

 2. อาจารย์สมุณฑา   ศกัดิ�ชยัสมบรูณ์

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 5. อาจารย์จฬุาวดี  พลูเจริญ

  

ภาระหน้าที� 

 1. ดแูลประสานงานด้านสวสัดิการให้แก่ฝ่ายตา่งๆ

 2. งานอื�นๆ ตามที�ฝ่ายสวสัดิการได้รับมอ

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผล

 1. อาจารย์รติรัตน์  มหาทรัพย์

 2. อาจารย์อรนชุ เมฆาวิบลูย์

 3. อาจารย์ศรีอร  เจนประภาพงศ์

 4. น.ส.กาญจนา วรวฒันนทุยั

 5. น.ส.พรธิตา จรัสพนัธ์

ภาระหน้าที�  

 1. ดําเนินการด้านลงทะเบียนอาจารย์และนกัศกึษาที�เข้าร่วมงาน

 2. สรุปจํานวน และประเมินผลการจดังาน

 

 

 

กาญจนา วรวฒันนทุยั     อนกุรรมการ

พรธิตา จรัสพนัธ์     อนกุรรมการ

ณฐัรุจา มิ�งแม้น     อนกุรรมการและเลขานกุาร

นชุกานต์ พรรุ่งแสงกลุ     อนกุรรมการและเลขานกุาร

ดําเนินการด้านกิจกรรมการแปลอกัษรให้ดําเนินไปได้ด้วยดี  

ประสานงานกบัสาขาตา่งๆ เพื�อจดัเตรียมอปุกรณ์ สถานที� และผู้ เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง

 

รองศาสตราจารย์ขนิษฐา  จิตชินะกลุ   ประธานอนกุรรมการ

อาจารย์สมุณฑา   ศกัดิ�ชยัสมบรูณ์    อนกุรรมการ

าสตราจารย์ ดร.จกัริน จลุพรหม   อนกุรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิกาญจน์  จินาพนัธ์  อนกุรรมการ

พลูเจริญ     อนกุรรมการและเลขานกุาร

ดแูลประสานงานด้านสวสัดิการให้แก่ฝ่ายตา่งๆ 

งานอื�นๆ ตามที�ฝ่ายสวสัดิการได้รับมอบหมาย 

คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผล 

อาจารย์รติรัตน์  มหาทรัพย์    ประธานอนกุรรมการ

อาจารย์อรนชุ เมฆาวิบลูย์     อนกุรรมการ

อาจารย์ศรีอร  เจนประภาพงศ์    อนกุรรมการ

กาญจนา วรวฒันนทุยั     อนกุรรมการ

พรธิตา จรัสพนัธ์     อนกุรรมการและเลขานกุาร

ดําเนินการด้านลงทะเบียนอาจารย์และนกัศกึษาที�เข้าร่วมงาน 

สรุปจํานวน และประเมินผลการจดังาน 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการและเลขานกุาร 

อนกุรรมการและเลขานกุาร 

ประสานงานกบัสาขาตา่งๆ เพื�อจดัเตรียมอปุกรณ์ สถานที� และผู้ เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง

ประธานอนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการและเลขานกุาร

ประธานอนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการ 

อนกุรรมการและเลขานกุาร 



 
 

 

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายรับสมัครทุนโควตาคณบดี

 1. อาจารย์ ดร.จินดาพร พิณพงทรัพย์

 2. อาจารย์วทุธินนัท์ 

 

ภาระหน้าที� 

 1. ดําเนินการด้านการรับสมคัรทนุโควตาคณบดี ได้แก่ ทนุรัตนมงคลและทนุ

 2. กําหนดวนั เวลาสมัภาษณ์ แจ้งให้นกัเรียนมธัยมปลาย ชั �นปีที� 

 3. สรุปรายละเอียดและรายงานคณบดีทราบ 

 
 

    

   

 

 

 

   

   

คณะอนุกรรมการฝ่ายรับสมัครทุนโควตาคณบดี 

จินดาพร พิณพงทรัพย์    ประธานอนกุรรมการ 

 อ๊อกกงัวาล    อนกุรรมการ

ดําเนินการด้านการรับสมคัรทนุโควตาคณบดี ได้แก่ ทนุรัตนมงคลและทนุUTCC GOLD

กําหนดวนั เวลาสมัภาษณ์ แจ้งให้นกัเรียนมธัยมปลาย ชั �นปีที� 6 ที�มาสมคัรทราบ 

สรุปรายละเอียดและรายงานคณบดีทราบ  

  

 สั�ง  ณ  วนัที�   1  มถินุายน2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ประธานอนกุรรมการ  

อนกุรรมการ 

UTCC GOLD 

ที�มาสมคัรทราบ  

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะฯ 

มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 

 1. อาจารย์ดร.ปาจรีย์ 

 2. อาจารย์วทุธินนัท์ 

 3. อาจารย์นิรันดร์ 

 4. อาจารย์นฤพนธ์ 

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมาภรณ์  ลิมป์เลิศเสถียร

 6. อาจารย์ ดร.วริศรา

 7. อาจารย์กิตติพงษ์ 

 8. อาจารย์ ดร.สพุตัรา

 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 10. อาจารย์รติรัตน์  มหาทรัพย์                                               

 11. น.ส.ณฐัรุจา มิ�งแม้น

 12. น.ส.ธนัยชนก ถิ�นสขุ

 13. น.ส.ฮสัรีน่า มฮูมัหมดั

 14. นาย วิทวสั หมั�นมี 

 15. น.ส.กาญจนา วรวฒันนทุยั
 

ภาระหน้าที� 

 1.ดแูลการจดักิจกรรม และประสานงานกบันกัศึ

 2. จดัเก็บรายละเอียดตา่งๆ เช่น ภาพถ่าย ใบสรุปประเมินผล การทํากิจกรรมเพื�อเข้าระบบการ

ประกนัคณุภาพ 

 3. สง่รายชื�อผู้ เข้าร่วมกิจกรรม เพื�อเปิดชั�วโมงกิจกรรมให้นกัศกึษาของแตล่ะสาขา 

    

   

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 56/2562 

คณะกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

-------------------------------------------------------------- 

เนินงานคณะกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักล่าว  โดยมีวาระ

พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ     ประธาน 

 อ๊อกกงัวาล    กรรมการ

 ขมุบางลี�     กรรมการ

 สอนศรี     กรรมการ

ารย์ปรมาภรณ์  ลิมป์เลิศเสถียร  กรรมการ

วริศรา อนนัตโท                                                   กรรมการ

 อินทรัศม ี    กรรมการ

สพุตัรา ห.เพียรเจริญ    กรรมการ

ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกิตติ� เลิศวิศวะ    กรรมการ

มหาทรัพย์                                                กรรมการ

มิ�งแม้น     กรรมการ

ถิ�นสขุ     กรรมการ

มฮูมัหมดั     กรรมการ

หมั�นมี      กรรมการ

วรวฒันนทุยั     กรรมการและเลขานกุาร

ดแูลการจดักิจกรรม และประสานงานกบันกัศกึษาเพื�อเข้าร่วมโครงการ 

จดัเก็บรายละเอียดตา่งๆ เช่น ภาพถ่าย ใบสรุปประเมินผล การทํากิจกรรมเพื�อเข้าระบบการ

สง่รายชื�อผู้ เข้าร่วมกิจกรรม เพื�อเปิดชั�วโมงกิจกรรมให้นกัศกึษาของแตล่ะสาขา 

  

 สั�ง  ณ  วนัที�   1  มิถนุายน  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

2562 

โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562ดําเนินไปอย่าง

โดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 1 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

จดัเก็บรายละเอียดตา่งๆ เช่น ภาพถ่าย ใบสรุปประเมินผล การทํากิจกรรมเพื�อเข้าระบบการ

สง่รายชื�อผู้ เข้าร่วมกิจกรรม เพื�อเปิดชั�วโมงกิจกรรมให้นกัศกึษาของแตล่ะสาขา  

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการจัดงานวันปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการจดังานวนัปฐมนิเทศ ปีการศกึ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะฯ 

มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 

 1. อาจารย์ดร.ปาจรีย์ 

 2. อาจารย์วทุธินนัท์ 

 3. อาจารย์กิตติพงษ์ 

 4. อาจารย์ยทุธ  อทุยานินทร์

 5. อาจารย์ดําเกิง ฐิตะปิยะศกัดิ�
 

ภาระหน้าที�  

 1. ดแูล ให้การปรึกษา เกี�ยวกบัการดําเนินงาน ออกแบบ วางแผนกิจกรรมและการแสดง 

 2. วางแผนให้การแสดงดําเนินไปด้

 

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 57/2562 

คณะกรรมการจัดงานวันปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

-------------------------------------------------------------- 

คณะกรรมการจดังานวนัปฐมนิเทศ ปีการศกึษา 2562ดําเนินไปอย่าง

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะฯ จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว  โดยมีวาระ

พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ     ประธาน 

 อ๊อกกงัวาล    กรรมการ

 อินทรัศม ี    กรรมการ

อาจารย์ยทุธ  อทุยานินทร์     กรรมการ

อาจารย์ดําเกิง ฐิตะปิยะศกัดิ�    กรรมการ

ดแูล ให้การปรึกษา เกี�ยวกบัการดําเนินงาน ออกแบบ วางแผนกิจกรรมและการแสดง 

วางแผนให้การแสดงดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย  

 สั�ง  ณ  วนัที�   1  มิถนุายน  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2562 

ดําเนินไปอย่าง

โดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 1 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ดแูล ให้การปรึกษา เกี�ยวกบัการดําเนินงาน ออกแบบ วางแผนกิจกรรมและการแสดง  

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

-----------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานคณะ

ประสิทธิภาพ คณะฯ จงึเหน็สมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการ

วนัที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี �

 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

 2. อาจารย์นวลน้อย ตระกลูกิตติไพศาล 

 3. ผศ.สชุาดา เจริญนิตย์ 

 4. อาจารย์สิรินยา จิระสวสัดิ� 

 5. ดร.จินดาพร พินพงทรัพย์ 

 6. อาจารย์ทิพย์ธิดา สกลุทองอร่าม

 

ภาระหน้าที� 

 1. กําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกบัโครงการสหกิจศกึษาของ

มหาวิทยาลยั 

 2. ประชาสมัพนัธ์โครงการสหกิจศกึษาให้กบันกัศกึษาของแตล่ะสาขา รับสมคัรและคดักรอง

นกัศกึษาชั �นปีที� 3 ที�สนใจเข้าร่วมโครงการ

 3. วางแผนและจดัการอบรมเพื�อเตรียมความพร้อมก่อ

 4. แก้ไขปัญหาที�เกิดขึ �นในระหวา่งการปฏิบตัิสหกิจ

 5. ประสานงานกบัอาจารย์ที�ปรึกษาสหกิจศกึษาของสาขาในเรื�องข้อกําหนด เกณฑ์การให้คะแนน

ในวนัสมัมนาสหกิจศกึษาของคณะ  

 6. กําหนดวนัจดัสมัมนาสหกิจศกึษาระดบัคณะและคดัเลือกนกั

โครงการสหกิจศกึษาระดบัมหาวิทยาลยั

 7. รวบรวมคะแนนและประเมินผลรายวิชาสหกิจศกึษาของสาขา

 
 

 

   

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 58/2562 

แต่งตั �งคณะกรรมการสหกจิศึกษา ปีการศึกษา 2562 

-------------------------------------------------------------- 

คณะกรรมการสหกิจศกึษาปีการศกึษา 2562ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

จงึเหน็สมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว  โดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 

ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

ฝ่ายวิชาการ       ที�ปรึกษา 

อาจารย์นวลน้อย ตระกลูกิตติไพศาล    ประธานกรรมการ

าดา เจริญนิตย์      กรรมการ

อาจารย์สิรินยา จิระสวสัดิ�      กรรมการ

จินดาพร พินพงทรัพย์      กรรมการ

อาจารย์ทิพย์ธิดา สกลุทองอร่าม    กรรมการ

กําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกบัโครงการสหกิจศกึษาของ

ประชาสมัพนัธ์โครงการสหกิจศกึษาให้กบันกัศกึษาของแตล่ะสาขา รับสมคัรและคดักรอง

ที�สนใจเข้าร่วมโครงการ 

วางแผนและจดัการอบรมเพื�อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบตัิสหกิจให้กบันกัศกึษาชั �นปีที� 

แก้ไขปัญหาที�เกิดขึ �นในระหวา่งการปฏิบตัิสหกิจ 

ประสานงานกบัอาจารย์ที�ปรึกษาสหกิจศกึษาของสาขาในเรื�องข้อกําหนด เกณฑ์การให้คะแนน

 

กําหนดวนัจดัสมัมนาสหกิจศกึษาระดบัคณะและคดัเลือกนกัศกึษาเพื�อสง่ประกวด

โครงการสหกิจศกึษาระดบัมหาวิทยาลยั 

รวบรวมคะแนนและประเมินผลรายวิชาสหกิจศกึษาของสาขา 

 สั�ง  ณ  วนัที�   1  มิถนุายน  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

ตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 2562  ถงึ

ที�ปรึกษา  

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกบัโครงการสหกิจศกึษาของ

ประชาสมัพนัธ์โครงการสหกิจศกึษาให้กบันกัศกึษาของแตล่ะสาขา รับสมคัรและคดักรอง

นไปปฏิบตัิสหกิจให้กบันกัศกึษาชั �นปีที� 4  

ประสานงานกบัอาจารย์ที�ปรึกษาสหกิจศกึษาของสาขาในเรื�องข้อกําหนด เกณฑ์การให้คะแนน

ศกึษาเพื�อสง่ประกวด 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะ

วนัที� 1 มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 3. อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ
 

ภาระหน้าที�  

 1.  จดัการติดตอ่ประสานงานอาจารย์พิเศษ

 2.  จดัตารางสอนในวิชาที�รับผิดชอบ

 3.  ออกหนงัสือเชิญอาจารย์มาสอน

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 59/2562 

แต่งตั �งคณะกรรมการผู้ประสานงานวิชาการศึกษาทั�วไป

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการผู้ ประสานงานวิชาการศึกษา

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดังกล่าว

พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลุยา จิตตะยโศธร   ประธาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา ศาลิคปุต   กรรมการ

ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ    กรรมการและเลขานกุาร

การติดตอ่ประสานงานอาจารย์พิเศษ 

จดัตารางสอนในวิชาที�รับผิดชอบ 

ออกหนงัสือเชิญอาจารย์มาสอน  

 สั�ง  ณ  วนัที�   4  พฤษภาคม  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ผู้ประสานงานวิชาการศึกษาทั�วไป 

ผู้ ประสานงานวิชาการศึกษาทั�วไปดําเนินไปอย่าง

ชุดดังกล่าว  โดยมีวาระตั �งแต่ 

 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

สาขาสหวิทยาการ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

 --------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ

คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์

คณะกรรมการชดุดงักลา่วโดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 

ตอ่ไปนี � 

 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 2.  รองศาสตราจารย์ ดร

 3.  อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ 

 4.  อาจารย์ปานชยั พนูวตัถ ุ

 5.  อาจารย์ ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติ 

 6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชยั นิรมานสกลุ 

 7.  อาจารย์รติรัตน์ มหาทรัพย์ 
 

ภาระหน้าที� 1.  นดัหมาย ประชมุปรึกษาหารือในวาระตา่งๆที�เกี�ยวข้อง

 2.  ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรให้ไปในวงกว้าง เพื�อสร้างรายได้ให้กบัมหาวิทยาลยั

 3.  ประสานงานผู้ เรียนและอํานวยความสะดวกในด้านตา่งๆ

 4.  จดัหาผู้สอนตามความเหมาะสม

 5.  จดัตารางเรียนตามแผนการศกึษา

 6.  จดัทําสนทนากลุม่ย่อย 

เรียน การยกเว้นรายวิชา อาจารย์ประจําวิชา เป็นต้น

 7.  ตอบคําถาม ให้รายละเอียดและติดตอ่ผู้ ที�สนใจสมคัรเรียน

 8.  จดัและเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่

 

 

 

 

 

คาํสั� ง 
ที�  มศ 60/2562 

แต่งตั �งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑติ 

สาขาสหวิทยาการ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาสหวิทยาการ 

ลป์ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ  คณะฯ จงึเห็นสมควรแตง่ตั �ง

ตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 25

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศกัดิ� เกิดอรุณสขุศรี   ที�ปรึกษา

จารย์ ดร.อสุา สทุธิสาคร    ประธาน 

ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ     กรรมการ

อาจารย์ปานชยั พนูวตัถ ุ     กรรมการ

พิชญ์พธู ไวยโชติ     กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชยั นิรมานสกลุ    กรรมการ

อาจารย์รติรัตน์ มหาทรัพย์     กรรมการและเลขานกุาร

นดัหมาย ประชมุปรึกษาหารือในวาระตา่งๆที�เกี�ยวข้อง 

ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรให้ไปในวงกว้าง เพื�อสร้างรายได้ให้กบัมหาวิทยาลยั

ประสานงานผู้ เรียนและอํานวยความสะดวกในด้านตา่งๆ 

จดัหาผู้สอนตามความเหมาะสม 

เรียนตามแผนการศกึษา 

จดัทําสนทนากลุม่ย่อย (focus group) นําผลมาปรับปรุงในด้านตา่งๆ เช่นรายวิชา แผนการ

เรียน การยกเว้นรายวิชา อาจารย์ประจําวิชา เป็นต้น 

ตอบคําถาม ให้รายละเอียดและติดตอ่ผู้ ที�สนใจสมคัรเรียน 

จดัและเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่

½ 

บริหารหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑติ  

สาขาสหวิทยาการ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 

บริหารหลกัสตูรศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาสหวิทยาการ 

จงึเห็นสมควรแตง่ตั �ง

2563  ดงัรายนาม

ที�ปรึกษา 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

รรมการและเลขานกุาร 

ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรให้ไปในวงกว้าง เพื�อสร้างรายได้ให้กบัมหาวิทยาลยั 

นําผลมาปรับปรุงในด้านตา่งๆ เช่นรายวิชา แผนการ 



 
 

 

 9.  เป็นอาจารย์ที�ปรึกษาให้นกัศกึษาในหลกัสตูร

 10. ด้านอื�นๆที�เกี�ยวข้อง

 

   

 

 

 

   

   

2/2 

 

เป็นอาจารย์ที�ปรึกษาให้นกัศกึษาในหลกัสตูร 

ด้านอื�นๆที�เกี�ยวข้อง 

 สั�ง  ณ  วนัที�   1  มิถนุายน  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

 --------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ 

มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 

 1.  อาจารย์ดร.สพุตัรา

 2. รศ.ดร.บริุนทร์ศรีสมถวิล

 3. ผศ.ดร.จรีุสชุนวนิช

 4. อาจารย์ดร.จินดาพร

 5. อาจารย์นิวฒัน์ นิมมานวรวงศ์

 6. อาจารย์Zheng Qingyuan

 7. อาจารย์Jia Zhongxia

 8. อาจารย์ดร.เจษฎา

 9. อาจารย์เบ็ญจรัตน์
 

ภาระหน้าที�  

 1.  จดัประชมุ ดําเนินการและจดัการเรื�องการวางโครงสร้า

 2.  ประสานงานสว่นที�เกี�

 3.  ดําเนินการจดัการประชมุประเมินผลการศกึษา

 4. สรุปผลการประเมินผลการศกึษา

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 61/2562 

แต่งตั �งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาสาขาภาษาจีน 

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลการศกึษาสาขาภาษาจีน 

ฯ จงึเหน็สมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่วโดยมีวาระ

พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

สพุตัรา ห.เพียรเจริญ    ประธาน 

บริุนทร์ศรีสมถวิล     กรรมการ

จรีุสชุนวนิช     กรรมการ

จินดาพร พินพงทรัพย์    กรรมการ

นิมมานวรวงศ์    กรรมการ

Qingyuan     กรรมการ

Zhongxia     กรรมการ

เจษฎา นิลสงวนเดชะ    กรรมการ

อาจารย์เบ็ญจรัตน์ ลกัขณาวงศ์    กรรมการ

ดําเนินการและจดัการเรื�องการวางโครงสร้างเนื �อหาการประเมินและเกณฑ์การประเมิน

ประสานงานสว่นที�เกี�ยวข้องและอํานวยความสะดวกให้การจดัทําประเมินผล

ดําเนินการจดัการประชมุประเมินผลการศกึษา 

สรุปผลการประเมินผลการศกึษา  

 สั�ง  ณ  วนัที�   7 พฤษภาคม  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตศิกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 
 

 

ประเมินผลการศึกษาสาขาภาษาจีน  

ประเมินผลการศกึษาสาขาภาษาจีน ดําเนินไปอย่าง

วาระตั �งแตว่นัที� 1 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

งเนื �อหาการประเมินและเกณฑ์การประเมิน 

ยวข้องและอํานวยความสะดวกให้การจดัทําประเมินผล 

 

ศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการ

 --------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ  

วนัที� 1 มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 

 1.  อาจารย์นิวฒัน์ 

 2. อาจารย์ปณวฒัน์ 

 3. อาจารย์ศรีอร เจนประภาพงศ์ 

 4. อาจารย์ ดร.นรินทชยั ฮะภริูวฒัน์

 5. ผศ.ดร.อจัจิมา วชัราภรณ์

 6. อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์

 7. อาจารย์ ดร.เจษฎา นิล

 8. อาจารย์ ดร.ศนัสนีย์ ปัญญาเลศิ 

 9. ผศ.ปรมาภรณ์ ลิมป์ เลิศเสถียร 

 10. อาจารย์นงลกัษณ์ บณัฑวุงศ์ 

 11. ผศ.ดร.ธนิกาญจน์ จินาพนัธ์ 

 12. อาจารย์ ดร.วริศรา

 13. ผศ.สวุรรณา งามเหลือ 
 

ภาระหน้าที�  

 ให้คําแนะนํา ตรวจแก้ไขรายงาน วดัและประเมินผลสาขาวิชาภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร

  

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 62/2562 

คณะกรรมการที�ปรึกษารายงานวิชาการนักศึกษาต่างชาต(ิกวางซี 

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการที�ปรึกษารายงานวิชาการนกัศกึษาตา่งชาติ

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ  คณะฯ จงึเหน็สมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว

พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

 นิมมานวรวงศ์ ภาษาจีน 

 วฒันวิทย์ ภาษาองักฤษธุรกิจ 

อาจารย์ศรีอร เจนประภาพงศ์  สารสนเทศศกึษา 

นรินทชยั ฮะภริูวฒัน์ ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารธุรกิจ 

อจัจิมา วชัราภรณ์  ภาษาญี�ปุ่ น 

ศิริอร ละดาห์  ภาษาองักฤษธุรกิจ 

เจษฎา นิลสงวนเดชะ  ภาษาจีน 

ศนัสนีย์ ปัญญาเลศิ  ภาษาองักฤษธุรกิจ 

ปรมาภรณ์ ลิมป์ เลิศเสถียร  ภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร 

อาจารย์นงลกัษณ์ บณัฑวุงศ์  ภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร 

ธนิกาญจน์ จินาพนัธ์  ภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร 

ศรา อนนัตโท  ภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร 

สวุรรณา งามเหลือ   ภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร 

ให้คําแนะนํา ตรวจแก้ไขรายงาน วดัและประเมินผลสาขาวิชาภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร

 สั�ง  ณ  วนัที�   7  พฤษภาคม  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

กวางซี 2+2) 

รนกัศกึษาตา่งชาต(ิกวางซี 2+2)

ชดุดงักลา่วโดยมีวาระตั �งแต่

ให้คําแนะนํา ตรวจแก้ไขรายงาน วดัและประเมินผลสาขาวิชาภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร 

 

เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการ

 --------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ  

วนัที� 1 มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 

 1. คณบดี   

 2. ผศ.สวุรรณา งามเหลือ 

 3. ผศ.สนุนัท์ ภคัภานนท์ 

 4. อาจารย์ ดร.สรายทุธ

 5. อาจารย์รติรัตน์ มหาทรัพย์ 

 6. อาจารย์ ดร.วริศรา 
 

ภาระหน้าที�  

 ประชมุ พิจารณาและจดัทํา

  

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 63/2562 

คณะกรรมการร่างหลักสูตรร่วม 3 สาขา(ไทย+สารสนเทศ+ศึกษาทั�วไป

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการร่างหลกัสตูรร่วม 3 สาขา(ไทย+สารสน

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ  คณะฯ จงึเหน็สมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว

พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

      ที�ปรึกษา

สวุรรณา งามเหลือ      ประธาน 

สนุนัท์ ภคัภานนท์      กรรมการ

สรายทุธ เลิศปัจฉินนนัท์    กรรมการ

อาจารย์รติรัตน์ มหาทรัพย์      กรรมการ

 อนนัตโท     กรรมการและเลขานกุาร

ประชมุ พิจารณาและจดัทําร่างหลกัสตูรฯ 

 สั�ง  ณ  วนัที�   7  พฤษภาคม  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ศึกษาทั�วไป) 

สารสนเทศ+ศกึษาทั�วไป) 

ชดุดงักลา่วโดยมีวาระตั �งแต่

ที�ปรึกษา 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการ

 --------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ 

มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 

 1. ผศ.ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถี

 2. ผศ.แก้วตา กรุงวงศ์ 

 3. รศ.ขนิษฐา จิตชินะกลุ 

 4. ผศ.ดร.จกัริน จลุพรหม 

 5. อาจารย์จฬุาวดี พลูเจริญ 

 6. ผศ.ดร.ธนิกาญจน์ จินาพนัธ์ 

 7. อาจารย์นงลกัษณ์ บณัฑวุงศ์ 

 8. รศ.บวัผนั สพุรรณยศ 

 9. อาจารย์ ดร.วริศราอนนัตโท 

 10. อาจารย์สมุณฑา ศกัดิ�ชยัสมบรูณ์ 

 11. ผศ.สวุรรณา งามเหลือ 

 12. อาจารย์สวุิมล โกศลกาญจน์

 13. ผศ.สนุนัท์ ภคัภานนท์ 

 14. อาจารย์นิวฒัน์ นิมมานวรวงศ์
 

ภาระหน้าที�  

 วางแผนงาน ประชมุเตรียมงาน จดังาน ประเมินผลโครงการฯสาขาวิชาภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร

 

  

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 64/2562 

คณะกรรมการโครงการร้อยใจสานสายใยเอกไทยสี�ชั �นปี

-------------------------------------------------------------- 

นินงานของคณะกรรมการโครงการร้อยใจสานสายใยเอกไทยสี�ชั �นปี

ฯ จงึเหน็สมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่วโดยมีวาระ

พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร     ประธาน 

แก้วตา กรุงวงศ์      กรรมการ

ขนิษฐา จิตชินะกลุ      กรรมการ

จกัริน จลุพรหม      กรรมการ

จฬุาวดี พลูเจริญ      กรรมการ

ธนิกาญจน์ จินาพนัธ์     กรรมการ

นงลกัษณ์ บณัฑวุงศ์     กรรมการ

บวัผนั สพุรรณยศ      กรรมการ

วริศราอนนัตโท     กรรมการ

สมุณฑา ศกัดิ�ชยัสมบรูณ์     กรรมการ

สวุรรณา งามเหลือ      กรรมการ

สวุิมล โกศลกาญจน์    กรรมการ

สนุนัท์ ภคัภานนท์      กรรมการ

นิมมานวรวงศ์    กรรมการ

วางแผนงาน ประชมุเตรียมงาน จดังาน ประเมินผลโครงการฯสาขาวิชาภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร

 สั�ง  ณ  วนัที�   7  พฤษภาคม  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

โครงการร้อยใจสานสายใยเอกไทยสี�ชั �นปี 

โครงการร้อยใจสานสายใยเอกไทยสี�ชั �นปี ดําเนินไปอย่าง

โดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 1 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

วางแผนงาน ประชมุเตรียมงาน จดังาน ประเมินผลโครงการฯสาขาวิชาภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร 

 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการ

 --------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ

อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะ

มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 

 1. อาจารย์ ดร.วริศรา

 2. ผศ.แก้วตา กรุงวงศ์ 

 3. ผศ.สนุนัท์ จนัทร์วิเมลือง 

 4. ผศ.ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถีย

 5. รศ.บวัผนั สพุรรณยศ 

 6. อาจารย์นงลกัษณ์ บณัฑวุงศ์ 

 7. ผศ.ดร.ธนิกาญจน์ จินาพนัธ์ 

 8. ผศ.สวุรรณา งามเหลือ 

 9. อาจารย์นิวฒัน์ นิมมานวรวงศ์
 

ภาระหน้าที�  

 วางแผนงาน ประชมุเตรียมงาน จั

 

  

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 65/2562 

คณะกรรมการโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการโครงการสืบสานประเพณีและวฒันธรรมไทย

คณะฯ จงึเหน็สมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่วโดยมีวาระ

พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

วริศรา อนนัตโท     ประธาน 

แก้วตา กรุงวงศ์      กรรมการ

สนุนัท์ จนัทร์วิเมลือง      กรรมการ

ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร     กรรมการ

บวัผนั สพุรรณยศ      กรรมการ

นงลกัษณ์ บณัฑวุงศ์     กรรมการ

ธนิกาญจน์ จินาพนัธ์     กรรมการ

สวุรรณา งามเหลือ      กรรมการ

นิมมานวรวงศ์    กรรมการ

วางแผนงาน ประชมุเตรียมงาน จดังาน ประเมินผลโครงการฯ 

 สั�ง  ณ  วนัที�   7  พฤษภาคม  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 
 

 

 

โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

โครงการสืบสานประเพณีและวฒันธรรมไทย ดําเนินไป

โดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 1 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการ

 ----------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ

อาชีพ ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ  

ตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 

 1. อาจารย์สวุิมล โกศลกาญจน์

 2.  อาจารย์จฬุาวดี พลูเจริญ
 

ภาระหน้าที�  

 1. จดัทํามคอ.3มคอ.5

 2. ประสานงานอาจารย์ประจํา

 3. ประสานเรื�องข้อสอบ คะแนน ตดัเกรดสง่ผลสอบ

 

  

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 66/2562 

คณะกรรมการผู้ประสานงานวิชาศึกษาทั�วไป GE001 ภาษาไทยเพื�ออาชีพ

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการผู้ประสานงานวิชาศกึษาทั�วไป GE001

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ  คณะฯ จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการ

ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

อาจารย์สวุิมล โกศลกาญจน์ 

อาจารย์จฬุาวดี พลูเจริญ 

5 ประมวลรายวิชา 

ประสานงานอาจารย์ประจําและพิเศษ 

ประสานเรื�องข้อสอบ คะแนน ตดัเกรดสง่ผลสอบ 

 สั�ง  ณ  วนัที�   7  พฤษภาคม  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ภาษาไทยเพื�ออาชีพ 

GE001 ภาษาไทยเพื�อ

จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่วโดยมีวาระ

 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการ

สาขาภาษาเกาหลี ประจาํปีการศึกษา  
---------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ

เกาหลี สาขาภาษาเกาหลี ประจําปีการศกึษา  

เห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว

ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

 1. อาจารย์ ทิพย์ธิดา สกลุทองอร่าม

 2.  อาจารย์ วทุธินนัท์

 3.  อาจารย์ ดร.ณฐัยา สตัยะพงษ์พนัธุ์

 4.  อาจารย์อนันา ลี 
 

ภาระหน้าที�  

 1. วางแผนการจดักิจกรรม

 2. จดัหาผู้ นํากิจกรรม

 3. ฝึกฝนผู้ เข้าแข่งขนั

 4. จดัเตรียมสถานที� และดแูลความเรียบร้อย

 5. ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมไปยงัผู้ เกี�ยวข้อง

 6. ดําเนินการจดักิจกรรม

 7. สรุปผลการจดักิจกรรม

  

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 67/2562 

คณะกรรมการโครงการ ”มาลฮากีแดฮเว” การประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี

สาขาภาษาเกาหลี ประจาํปีการศึกษา  2562 
-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการโครงการ ”มาลฮากีแดฮเว” การประกวดสนุทรพจน์ภาษา

เกาหลี สาขาภาษาเกาหลี ประจําปีการศกึษา  2562 ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ  

ชดุดงักลา่วโดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 31 

อาจารย์ ทิพย์ธิดา สกลุทองอร่าม    ประธานโครงการ

อาจารย์ วทุธินนัท์ อ๊อกกงัวาล    รองประธานโครงการ

ณฐัยา สตัยะพงษ์พนัธุ์    กรรมการ

      กรรมการและเลขานกุาร

วางแผนการจดักิจกรรม 

จดัหาผู้ นํากิจกรรม 

ฝึกฝนผู้ เข้าแข่งขนั 

จดัเตรียมสถานที� และดแูลความเรียบร้อย 

ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมไปยงัผู้ เกี�ยวข้อง 

ดําเนินการจดักิจกรรม 

สรุปผลการจดักิจกรรม 

 สั�ง  ณ  วนัที�   7  พฤษภาคม  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 
 

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี 

การประกวดสนุทรพจน์ภาษา

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ  คณะฯ จงึ

31 พฤษภาคม 2563  

ประธานโครงการ 

รองประธานโครงการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมกา

สาขาภาษาเกาหลี ประจาํปีการศึกษา  
-----------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ

สาขาภาษาเกาหลี ประจําปีการศกึษา  

แตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่วโดยมีวาระ

ตอ่ไปนี � 

 1. อาจารย์อนันา ลี 

 2.  อาจารย์ทิพย์ธิดา สกลุทองอร่าม

 3.  อาจารย์วทุธินนัท์ 
 

ภาระหน้าที�  

 1. วางแผนการจดักิจกรรม

 2. จดัหาผู้ นํากิจกรรม

 3. ประชมุเตรียมวางแผนงานและกิจกรรมในงาน

 4. จดัเตรียมสถานที� และดแูลความเรียบร้อย

 5. ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมไปยงัผู้ เกี�ยวข้อง

 6. ดําเนินการจดักิจกรรม

 7. สรุปผลการจดักิจกรรม

 

  

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 68/2562 

คณะกรรมการโครงการ ”อันยองชนิกูย่า: สวัสดีเพื�อนใหม่

สาขาภาษาเกาหลี ประจาํปีการศึกษา  2562 
-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการโครงการ ”อนัยองชินกยู่า: สวสัดีเพื�อนใหม่

สาขาภาษาเกาหลี ประจําปีการศกึษา  2562 ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

โดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 

     ประธานโครงการ 

ทิพย์ธิดา สกลุทองอร่าม   รองประธานโครงการ

 อ๊อกกงัวาล   กรรมการและเลขานกุาร

วางแผนการจดักิจกรรม 

าผู้ นํากิจกรรม 

ประชมุเตรียมวางแผนงานและกิจกรรมในงาน 

จดัเตรียมสถานที� และดแูลความเรียบร้อย 

ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมไปยงัผู้ เกี�ยวข้อง 

ดําเนินการจดักิจกรรม 

สรุปผลการจดักิจกรรม 

 สั�ง  ณ  วนัที�   7  พฤษภาคม  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 
 

 

สวัสดีเพื�อนใหม่” 

สวสัดีเพื�อนใหม”่ 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ จงึเห็นสมควร

พฤษภาคม 2563  ดงัรายนาม

 

รองประธานโครงการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการดาํเนินงานการประชุมระดับชาตแิละนานาชาตคิรบ 

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 

ในวนัอังคารที� 9 มิถุนายน 2563 ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะ

คณะกรรมการชดุดงักลา่ว  โดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 

 1.  รองศาสตราจารย์ ดร

 2.  อาจารย์ ดร.ภาสกร เชื �

 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 4.  อาจารย์นวลน้อย ตระกลูกิตติไพศาล

 5.  อาจารย์ ดร.สรายทุธ เลิศปัจฉิมนนัท์

 6.  อาจารย์ ดร.มานีนนัท์  หรูรักวิทย์

 7.  อาจารย์ ดร. จนัทร์ปรียา บณุยรัต

 8.  อาจารย์ ดร.ธีระวฒิุ สนุทรา

 9.  อาจารย์สมุณฑา ศกัดิ�ชยัสมบรูณ์

 10. อาจารย์เบ็ญจรัตน์ ลกัขณานนท์

 11. อาจารย์สกุญัญา สขุวิบลูย์

 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 13. อาจารย์ ดร.ปาจรีย์

 14. อาจารย์ยทุธ อทุยานินทร์

 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สวุรรณา งามเหลือ

 16. อาจารย์ ดร.วฒิุยา พยคัฆ์มาก

 17. อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์

 18. อาจารย์ ดร.ศนัสนีย์ ปัญญาเลศิ

 19. อาจารย์ ดร. จกัรพนัธ์ เรียมลิว

 20. อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี�ยมจิตร์

 

 

คาํสั� ง 
ที�  มศ 69/2562 

คณะกรรมการดาํเนินงานการประชุมระดับชาตแิละนานาชาตคิรบ 

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ “Approaching the Future through Multidisciplinary Research”
ในวันอังคารที� 9 มิถุนายน 2563 

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการการประชุมระดับชาติและนานาชาติครบ 

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ “Approaching the Future through Multidisciplinary Research”

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั �ง

โดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 31 กรกฎาคม256

ตราจารย์ ดร. อสุา สทุธิสาคร   ประธาน 

ภาสกร เชื �อสวย    รองประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐนิษญา จิริยะสิน   กรรมการ

รย์นวลน้อย ตระกลูกิตติไพศาล   กรรมการ

สรายทุธ เลิศปัจฉิมนนัท์   กรรมการ

มานีนนัท์  หรูรักวิทย์    กรรมการ

จนัทร์ปรียา บณุยรัตพนัธุ์   กรรมการ

ธีระวฒิุ สนุทรา    กรรมการ

ารย์สมุณฑา ศกัดิ�ชยัสมบรูณ์    กรรมการ

าจารย์เบ็ญจรัตน์ ลกัขณานนท์    กรรมการ

อาจารย์สกุญัญา สขุวิบลูย์     กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวุีร์ ชมพชูาต ิ   กรรมการ

ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ    กรรมการ

อาจารย์ยทุธ อทุยานินทร์     กรรมการ

าสตราจารย์ สวุรรณา งามเหลือ   กรรมการ

วฒิุยา พยคัฆ์มาก    กรรมการ

ศิริอร ละดาห์     กรรมการ

ศนัสนีย์ ปัญญาเลศิ    กรรมการ

จกัรพนัธ์ เรียมลิว    กรรมการ

จิตติมา เสงี�ยมจิตร์    กรรมการ

½ 

คณะกรรมการดาํเนินงานการประชุมระดับชาตแิละนานาชาตคิรบ 40 ปี  

“Approaching the Future through Multidisciplinary Research” 

การประชุมระดับชาติและนานาชาติครบ 40 ปี 

“Approaching the Future through Multidisciplinary Research” 

จึงเห็นสมควรแต่งตั �ง

63  ดงัรายนามต่อไปนี � 

 

รองประธาน 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

รรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 



 
 

 

 

 21. อาจารย์ ดร.สพุตัรา ห

 22. อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์  หลอดอาสา

 23. อาจารย์รสสคุนธ์  รัตนธาดา

 24. อาจารย์ ดร.รติกร สิริสถิต

 25. อาจารย์ ดร.นพณฐั  เลิศสทุธิผล

 26. อาจารย์ทิพย์ธิดา สกลุทองอร่าม

 27. อาจารย์ ดร.ณฐัยา สตัยะพงษ์พนัธุ์

 28. อาจารย์  Steven Brownell 

 29. คณุดาวรุ่ง วงสวุรรณ์

 30. คณุอรทยั สขุโสด 

 31. อาจารย์ ดร.วาสนา สมอจัฉริยกลุ
 

ภาระหน้าที�  

 1. ดําเนินงานการจดัประชมุระดบัชาติและสว่นที�เกี�ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

      แตง่ตั �ง ณ วนัที� 9 มกราคม 

 2. จดัประชมุนานาชาติ

 

  

 

   

 

 

 

   

   

 

2/2 

สพุตัรา ห.เพียรเจริญ    กรรมการ

ปรเมษฐ์  หลอดอาสา    กรรมการ

อาจารย์รสสคุนธ์  รัตนธาดา    กรรมการ

รติกร สิริสถิต     กรรมการ

นพณฐั  เลิศสทุธิผล    กรรมการ

จารย์ทิพย์ธิดา สกลุทองอร่าม    กรรมการ

ณฐัยา สตัยะพงษ์พนัธุ์    กรรมการ

Steven Brownell     กรรมการ

คณุดาวรุ่ง วงสวุรรณ์     กรรมการ

      กรรมการและ

วาสนา สมอจัฉริยกลุ    กรรมการและเลขานกุาร

ดําเนินงานการจดัประชมุระดบัชาติและสว่นที�เกี�ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มกราคม 2563  

าต ิ

 สั�ง  ณ  วนัที�   9  มกราคม  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 

 
 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

กรรมการและเลขานกุาร 

ดําเนินงานการจดัประชมุระดบัชาติและสว่นที�เกี�ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมกา

--------

 เพื�อให้การดําเนินงานของ

อาทิตย์) ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

วาระตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 

 1. ดร.สมฤดี เดชอมร

 2. ดร.ณฐาพร ศรีจํานง

 3. ดร.จนัทร์ฉาย  วงศ์โพธิสาร
 

ภาระหน้าที�ของหวัหน้าหลักสูตร 

 1. ประชาสมัพนัธ์ ตอบคําถาม ให้รายละเอียด และติดตอ่ผู้สนใจสมคัรเรียน

 2. จดัและเข้าร่วมปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่

 3. ทําเรื�องยกเว้นเทียบโอนรายวิชาให้นกัศกึษาใหม่

 4. เป็นอาจารย์ที�ปรึกษาให้นกัศกึษา

 5. จดัตารางสอน ตารางสอบ วางตวัและทาบทามอาจารย์ผู้สอน

 6. ให้คําแนะนําและปรึกษากบัอา

เขียนให้ในกรณีที�อาจารย์พิเศษ/อาจารย์ตา่งชาติเขียนไมไ่ด้

 7. ติดตอ่ประสานงานอาจารย์พิเศษ

 8. ตรวจทานคะแนนและเกรดของทกุรายวิชาในหลกัสตูร

 9. ให้คําปรึกษากบันกัศกึษาเรื�องหลกัสตูรและจดั

 10. สํารวจและรับฟังความคิดเห็นของนกัศกึษาที�มีตอ่การเรียนการสอนของหลกัสตูรและดําเนินการ

                           แก้ปัญหาตา่งๆที�เกิดขึ �นพร้อมกบัป้องกนัปัญหาที�อาจจะเกิดขึ �นในอนาคต

 11. จดักิจกรรมตา่งๆให้นกัศกึษา

 

ภาระหน้าที�ของเลขานุการหลักสูตร

 1. ตรวจทานคะแนนและเกรดของทกุรายวิชาในหลกัสตูร

 2. รวบรวมเกรดทกุรายวิชาเพื�อนําสง่คณะ

 3. ติดตอ่ประสานงานระหวา่งอาจารย์ผู้สอน นกัศกึษา และหลกัสตูรฯ

 4. สั�งหนงัสือและขายหนงัสือให้นกัศกึษาในบางรายวิชา

คาํสั� ง 
ที�  มศ 70/2562 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสารธุรกจิ

ปริญญาตรีใบที� 2 (ภาคเสาร์-อาทติย์) 
-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของหลกัสตูรภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารธุรกิจปริญญาตรีใบที� 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ จงึเหน็สมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการ

ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

สมฤดี เดชอมร    หวัหน้าหลกัสตูรฯ

ณฐาพร ศรีจํานง    กรรมการประจําหลกัสตูรฯ

จนัทร์ฉาย  วงศ์โพธิสาร    เลขานกุารหลกัสตูรฯ

 

ตอบคําถาม ให้รายละเอียด และติดตอ่ผู้สนใจสมคัรเรียน

จดัและเข้าร่วมปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่

ทําเรื�องยกเว้นเทียบโอนรายวิชาให้นกัศกึษาใหม ่

เป็นอาจารย์ที�ปรึกษาให้นกัศกึษา 

จดัตารางสอน ตารางสอบ วางตวัและทาบทามอาจารย์ผู้สอน 

ให้คําแนะนําและปรึกษากบัอาจารย์ผู้สอนเกี�ยวกบัรายวิชาที�สอน การเขียน มคอ

อาจารย์ตา่งชาติเขียนไมไ่ด้ 

ติดตอ่ประสานงานอาจารย์พิเศษ/อาจารย์ตา่งชาติ 

ตรวจทานคะแนนและเกรดของทกุรายวิชาในหลกัสตูร 

ให้คําปรึกษากบันกัศกึษาเรื�องหลกัสตูรและจดัการข้อร้องเรียนของนกัศกึษา

สํารวจและรับฟังความคิดเห็นของนกัศกึษาที�มีตอ่การเรียนการสอนของหลกัสตูรและดําเนินการ

แก้ปัญหาตา่งๆที�เกิดขึ �นพร้อมกบัป้องกนัปัญหาที�อาจจะเกิดขึ �นในอนาคต

จดักิจกรรมตา่งๆให้นกัศกึษา 

ภาระหน้าที�ของเลขานุการหลักสูตร 

านคะแนนและเกรดของทกุรายวิชาในหลกัสตูร 

รวบรวมเกรดทกุรายวิชาเพื�อนําสง่คณะ 

ติดตอ่ประสานงานระหวา่งอาจารย์ผู้สอน นกัศกึษา และหลกัสตูรฯ 

สั�งหนงัสือและขายหนงัสือให้นกัศกึษาในบางรายวิชา 

½ 

 

บริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสารธุรกจิ 

หลกัสตูรภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารธุรกิจปริญญาตรีใบที� 2 (ภาคเสาร์-

จงึเหน็สมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่วโดยมี

หวัหน้าหลกัสตูรฯ 

กรรมการประจําหลกัสตูรฯ 

เลขานกุารหลกัสตูรฯ 

ตอบคําถาม ให้รายละเอียด และติดตอ่ผู้สนใจสมคัรเรียน 

จารย์ผู้สอนเกี�ยวกบัรายวิชาที�สอน การเขียน มคอ3 และ 5 และ 

การข้อร้องเรียนของนกัศกึษา 

สํารวจและรับฟังความคิดเห็นของนกัศกึษาที�มีตอ่การเรียนการสอนของหลกัสตูรและดําเนินการ 

แก้ปัญหาตา่งๆที�เกิดขึ �นพร้อมกบัป้องกนัปัญหาที�อาจจะเกิดขึ �นในอนาคต 



 
 

 

 

ภาระหน้าที�ของกรรมการประจาํหลักสูตร

 1. บริหารจดัการและเป็น

 2. สร้างเนื �อหาเพื�อประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรลงในโซเชียลมีเดียตา่งๆ

 3. ประชาสมัพนัธ์ ตอบคําถาม ให้รายละเอียด และติดตอ่ผู้สนใจสมคัรเรียน

 

 

 

   

 

 

 

   

   

2/2 

ภาระหน้าที�ของกรรมการประจาํหลักสูตร 

บริหารจดัการและเป็นผู้ดแูลเฟสบุ๊คเพจของหลกัสตูร  

สร้างเนื �อหาเพื�อประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรลงในโซเชียลมีเดียตา่งๆ 

ประชาสมัพนัธ์ ตอบคําถาม ให้รายละเอียด และติดตอ่ผู้สนใจสมคัรเรียน

 สั�ง  ณ  วนัที�   7  พฤษภาคม  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสุ

 คณบดี 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ประชาสมัพนัธ์ ตอบคําถาม ให้รายละเอียด และติดตอ่ผู้สนใจสมคัรเรียน 

 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

--------------------------------------------------------------

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ  

วนัที� 1 มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 2. อาจารย์ ดร.ธีระวฒิุ สนุทรา

 3. นายบญุทวี แสงอําพนัธ์

 4. นางสาววิจิตรา บํารุงเชื �อ

 5. นางสาวกญัญณทั ศิริกลุ
 

ภาระหน้าที� 

 1. ประชมุร่วมตวัแทนนกัศกึษาปี 

 2. วางแผนการจดักิจกรรม

 3. จดัหาผู้ นํากิจกรรม 

 4. จดัเตรียมสถานที�และดแูลความเรียบร้อย

 5. ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมไปยงัผู้ ที�เกี�ยวข้อง

 6. ดําเนินการและสรุปผลการจดักิจกรรม

 

  

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 71/2562 

แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการ Meet & Greet (Japanese)

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการโครงการ Meet & Greet (Japanese) ประจําปีการศึ

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ  คณะฯ จงึเหน็สมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว

พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกิตติ� เลิศวิศวะ   ประธาน 

ฒิ สนุทรา     กรรมการ

นายบญุทวี แสงอําพนัธ์     กรรมการ

นางสาววิจิตรา บํารุงเชื �อ     กรรมการ 

ศิริกลุ     กรรมการและเลขานกุาร

ประชมุร่วมตวัแทนนกัศกึษาปี 2-4 

วางแผนการจดักิจกรรม 

 

ยมสถานที�และดแูลความเรียบร้อย 

ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมไปยงัผู้ ที�เกี�ยวข้อง 

ดําเนินการและสรุปผลการจดักิจกรรม 

 สั�ง  ณ  วนัที�   7  พฤษภาคม  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 
 

 

 

Meet & Greet (Japanese) 

ประจําปีการศกึษา  2562 

ชดุดงักลา่วโดยมีวาระตั �งแต่

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ  

กรรมการและเลขานกุาร 

 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการ

--------------------------------------------------------------

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ

 ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ  

วนัที� 1 มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 

 1. อาจารย์ Osamu Tamaki

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 4. อาจารย์อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช

 5. อาจารย์รัตน์จิต ทองเปรม

 6. อาจารย์ ดร.ธีระวฒิุ สนุทรา
 

ภาระหน้าที� 

 1. ติดตอ่ประสานงานกบัเจ้าหน้าที�ของธนาคาร 

 2.คดัเลือกนกัศกึษาดแูลและให้คําปรึกษาในเรื�องการจดั

 

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 72/2562 

คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษารับทุนของประเทศญี�ปุ่น

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการคดัเลือกนกัศกึษารับทนุของประเทศญี�ปุ่ น

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ  คณะฯ จงึเหน็สมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว

พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

Osamu Tamaki     ประธาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อจัจิมา วชัราภรณ์   กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกิตติ� เลิศวิศวะ   กรรมการ

อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช    กรรมการ

รัตน์จิต ทองเปรม     กรรมการ

ธีระวฒิุ สนุทรา     กรรมการและเลขานกุาร

ติดตอ่ประสานงานกบัเจ้าหน้าที�ของธนาคาร Yamaguchi 

คดัเลือกนกัศกึษาดแูลและให้คําปรึกษาในเรื�องการจดัเตรียมเอกสารที�จําเป็นและเดนิทางไปศกึษา

 สั�ง  ณ  วนัที�   7  พฤษภาคม  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 
 

 

 
 

 

 

คัดเลือกนักศึกษารับทุนของประเทศญี�ปุ่น 

คดัเลือกนกัศกึษารับทนุของประเทศญี�ปุ่ น 

ชดุดงักลา่วโดยมีวาระตั �งแต่

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

เตรียมเอกสารที�จําเป็นและเดนิทางไปศกึษา 

 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการ

--------------------

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ

 ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ  

วนัที� 1 มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 31 พฤษภาค

 1. อาจารย์ ดร.ธีระวฒิุ สนุทรา

 2. อาจารย์ Osamu Tamaki

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 5. อาจารย์รัตน์จิต ทองเปรม

 6. อาจารย์อจัฉรา เสรีพั
 

ภาระหน้าที� 

 1. พิจารณาการเทียบโอนหน่วยกิตระหวา่งหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิตภาษาญี�ปุ่ นกบัหลกัสตูร

ของมหาวิทยาลยัประเทศญี�ปุ่ น 

 2. พิจารณาการเทียบโอนหน่วยกิตระหวา่งหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต ภาษาญี�ปุ่ น 

ที�ประเทศญี�ปุ่ น 

 3. ดําเนินการเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการเทียบโอนข้างต้น

 4. สรุปผลดําเนินการ 

 

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 73/2562 

คณะกรรมการเทียบโอนหน่วยกิตจากประเทศญี�ปุ่น
-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการเทียบโอนหนว่ยกิตจากประเทศญี�ปุ่ น

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ  คณะฯ จงึเหน็สมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว

พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

ธีระวฒิุ สนุทรา     ประธาน 

Osamu Tamaki     กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อจัจิมา วชัราภรณ์   กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกิตติ� เลิศวิศวะ    กรรมการ

รัตน์จิต ทองเปรม     กรรมการ

อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช    กรรมการและเลขานกุาร

พิจารณาการเทียบโอนหน่วยกิตระหวา่งหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิตภาษาญี�ปุ่ นกบัหลกัสตูร

พิจารณาการเทียบโอนหน่วยกิตระหวา่งหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต ภาษาญี�ปุ่ น 

ดําเนินการเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการเทียบโอนข้างต้น 

 

 สั�ง  ณ  วนัที�   7  พฤษภาคม  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 
 

 

เทียบโอนหน่วยกิตจากประเทศญี�ปุ่น 

เทียบโอนหนว่ยกิตจากประเทศญี�ปุ่ น 

ชดุดงักลา่วโดยมีวาระตั �งแต่

    

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

าร 

กรรมการและเลขานกุาร 

พิจารณาการเทียบโอนหน่วยกิตระหวา่งหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิตภาษาญี�ปุ่ นกบัหลกัสตูร 

พิจารณาการเทียบโอนหน่วยกิตระหวา่งหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต ภาษาญี�ปุ่ น กบัการฝึกงาน 

 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการ

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ

ภาษาญี�ปุ่ นดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภา

โดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 25

 1. อาจารย์ รัตน์จิต ทองเปรม

 2. อาจารย์ อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 3. อาจารย์ ดร.ธีระวฒิุ สนุทรา
 

ภาระหน้าที� 

 1. พิจารณากําหนดเกณฑ์

 2. ดําเนินการเอกสารที�เกี�ยวข้อง

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 74/2562 

ณะกรรมการพจิารณาเกณฑ์ Placement Test จากการสอบวัดระดับภาษาญี�ปุ่น

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์ Placement Test จากการสอบวดัระดบั

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ จงึเหน็สมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการ

2562  ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

อาจารย์ รัตน์จิต ทองเปรม     ประธาน 

าจารย์ อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช    กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อจัจิมา วชัราภรณ์   กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกิตติ� เลิศวิศวะ   กรรมการ

ธีระวฒิุ สนุทรา     กรรมการและเลขานกุาร

พิจารณากําหนดเกณฑ์ 

ดําเนินการเอกสารที�เกี�ยวข้อง 

 สั�ง  ณ  วนัที�   7  พฤษภาคม  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 

 
 

 

 
 

จากการสอบวัดระดับภาษาญี�ปุ่น 

จากการสอบวดัระดบั

จงึเหน็สมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว 

 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการ

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ  

โดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 25

 1. อาจารย์ ดร.ธีระวฒิุ สนุทรา

 2. อาจารย์อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร
 

ภาระหน้าที� 

 1. ดแูลให้คําปรึกษาในเรื�องการเขียน 

 2. ดําเนินเอกสารที�เกี�ยวข้อง

 3. สรุปผลดําเนินการ 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 75/2562 

คณะกรรมการแลกเปลี�ยนนักศึกษาระยะยาว ณ ประเทศญี�ปุ่น

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการแลกเปลี�ยนนกัศกึษาระยะยาว ณ ประเทศญี�ปุ่ น

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ  คณะฯ จงึเหน็สมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว

2562  ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

ธีระวฒิุ สนุทรา     ประธาน 

อจัฉรา เสรีพนัธ์พานิช    กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อจัจิมา วชัราภรณ์   กรรมการและเลขานกุาร

ดแูลให้คําปรึกษาในเรื�องการเขียน Study Plan การจดัเตรียมเอกสารที�จําเป็นและเดินทางไปศกึษา

ดําเนินเอกสารที�เกี�ยวข้อง 

 

 สั�ง  ณ  วนัที�   7  พฤษภาคม  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 
 

 

 
 

 

แลกเปลี�ยนนักศึกษาระยะยาว ณ ประเทศญี�ปุ่น 

นกัศกึษาระยะยาว ณ ประเทศญี�ปุ่ น 

ชดุดงักลา่ว 

 

 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

การจดัเตรียมเอกสารที�จําเป็นและเดินทางไปศกึษา 

 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ

ประสิทธิภาพ  คณะฯ จงึเหน็สมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการ

31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี �

 1. อาจารย์ ดร.จินดาพร พินพงทรัพย์

 2.อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์

 3. อาจารย์ ดร.อจัจิมา วชัราภรณ์

 4. อาจารย์ อําไพ บญุรักษ์

 5. อาจารย์นิภาพรรณ

 6. อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี

 7. อาจารย์สิรินยา จิระสวสัดิ�

 8. อาจารย์ ดร.พรณิชา วีระคณัโฑ

รายนามอนุกรรมการ 

 1.ผศ.ดร.ดรุณี ดจุสิค 

ภาระหน้าที� 

 1. วางแผนงานและกิจกรรมโครงการ 

และทกัษะด้านการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิ

 2. ติดตอ่ประสานงานกบัวทิยากรทั �งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั

เพื�อมาให้ความรู้แก่นกัศกึษา รวมทั �งเจ้าหน้าที�มหาวิทยาลยัฝ่ายตา่งๆ เพื�อเตรียมงานกิจกรรม

 3. ร่วมกนัดําเนินกิจกรรม แก้ไขปัญห

กิจกรรมและหลงักิจกรรม 

 4. ดแูลและให้คําปรึกษาแก่นกัศกึษาโครงการ 

 5. อนกุรรมการดแูลและฝึกนกัศกึษาที�สนใจเข้าประกวดโครงการตา่งๆ

 6. ประเมินผลโครงการ

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 76/2562 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการ HMA Stars 

-------------------------------------------------------------- 

ารดําเนินงานของคณะกรรมการให้โครงการ HMA Starsดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

จงึเหน็สมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่วโดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน

ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

จินดาพร พินพงทรัพย์    ประธาน 

ศิริอร ละดาห์     รองประธาน

อจัจิมา วชัราภรณ์    กรรมการ

อําไพ บญุรักษ์     กรรมการ

นิภาพรรณ  สิงหพนัธ์    กรรมการ

นฤพนธ์ สอนศรี     กรรมการ

สิรินยา จิระสวสัดิ�     กรรมการ

พรณิชา วีระคณัโฑ    กรรมการและเลขานกุาร

     อนกุรรมการฝ่ายฝึกสอนภาษาองักฤษ

วางแผนงานและกิจกรรมโครงการ HMA Stars ตลอดปีการศกึษา เพื�อจดักิจกรรมเสริม

ใช้ชีวิตในมหาวทิยาลยัและในสงัคม รวมทั �งทกัษะการทํางานในอนาคต

ติดตอ่ประสานงานกบัวทิยากรทั �งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั (จากหน่วยงานและองค์กรตา่งๆ

เพื�อมาให้ความรู้แก่นกัศกึษา รวมทั �งเจ้าหน้าที�มหาวิทยาลยัฝ่ายตา่งๆ เพื�อเตรียมงานกิจกรรม

ร่วมกนัดําเนินกิจกรรม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า(หากม)ีและดแูลความเรียบร้อยทั �งก่อน ขณะทํา

ดแูลและให้คําปรึกษาแก่นกัศกึษาโครงการ HMA Stars 

อนกุรรมการดแูลและฝึกนกัศกึษาที�สนใจเข้าประกวดโครงการตา่งๆ 

ประเมินผลโครงการ 

 สั�ง  ณ  วนัที�   11  พฤษภาคม  2563

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 

 

รองประธาน 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

อนกุรรมการฝ่ายฝึกสอนภาษาองักฤษ 

ตลอดปีการศกึษา เพื�อจดักิจกรรมเสริมความรู้

ทยาลยัและในสงัคม รวมทั �งทกัษะการทํางานในอนาคต 

จากหน่วยงานและองค์กรตา่งๆ ) 

เพื�อมาให้ความรู้แก่นกัศกึษา รวมทั �งเจ้าหน้าที�มหาวิทยาลยัฝ่ายตา่งๆ เพื�อเตรียมงานกิจกรรม 

และดแูลความเรียบร้อยทั �งก่อน ขณะทํา

3 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการ

--------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกร

Project) ร่วมดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

โดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 25

 1. อาจารย์ ดร.ยวุรี ทอ

 2. อาจารย์ ดร.ศนัสนีย์ ปัญญาเลิศ 

 3. อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์

 4. อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี�ยมจิตร์

 

ภาระหน้าที� 

 1. ให้คําปรึกษาโครงงานวิจยัแก่นกัศกึษาในกระบวนการตา่งๆ ในรายวิชา 

Methodology in Business English

 2. ร่วมตรวจสอบเครื�องมื

(หากจําเป็น) เพื�อให้โครงงานวิจยัของนกัศกึษาชั �นปีที� 

ภาษาองักฤษธุรกิจ 

 3. เข้าร่วมประชมุย่อยกบัอาจารย์ผู้สอนเพื�อหาแนวทางร่วมกนั

 

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 77/2562 

คณะกรรมการให้คาํปรึกษาและควบคุมโครงงานวิจัย (Research Project) 

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการให้คําปรึกษาและควบคมุโครงงานวิจยั 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการ

2562  ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

ยวุรี ทองวิวฒัน์    อาจารย์ที�ปรึกษาโครงงานวิจยัร่วม

ศนัสนีย์ ปัญญาเลิศ    อาจารย์ที�ปรึกษาโครงงานวิจยัร่วม

ศิริอร ละดาห์    อาจารย์ที�ปรึกษาโครงงานวิจยัร่วม

จิตติมา เสงี�ยมจิตร์   อาจารย์ที�ปรึกษาโครงงานวิจยัร่วม

ให้คําปรึกษาโครงงานวิจยัแก่นกัศกึษาในกระบวนการตา่งๆ ในรายวิชา IH401 Research 

Methodology in Business English 

ร่วมตรวจสอบเครื�องมือที�ใช้เก็บข้อมลูและให้คําแนะนําด้านการเขียนโครงงานบทตา่งๆ 

เพื�อให้โครงงานวิจยัของนกัศกึษาชั �นปีที� 4 มีมาตรฐานตามเกณฑ์วิชาระเบียบวิธีวิจยัใน

เข้าร่วมประชมุย่อยกบัอาจารย์ผู้สอนเพื�อหาแนวทางร่วมกนั 

 สั�ง  ณ  วนัที�   11  พฤษภาคม  2563

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 

 
 

 

 

Research Project) ร่วม 

ให้คําปรึกษาและควบคมุโครงงานวิจยั (Research 

จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว 

 

อาจารย์ที�ปรึกษาโครงงานวิจยัร่วม 

อาจารย์ที�ปรึกษาโครงงานวิจยัร่วม 

อาจารย์ที�ปรึกษาโครงงานวิจยัร่วม 

อาจารย์ที�ปรึกษาโครงงานวิจยัร่วม 

IH401 Research 

อที�ใช้เก็บข้อมลูและให้คําแนะนําด้านการเขียนโครงงานบทตา่งๆ  

มีมาตรฐานตามเกณฑ์วิชาระเบียบวิธีวิจยัใน

3 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการ

 --------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ

ธุรกิจ ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ  

ตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 

 1. อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพนัธุ์

 2. อาจารย์ ดร.นพณฐั เลิศสทุธิผล

 3. อาจารย์ ดร.วาสนา สมอจัฉริยกลุ

 4. อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี�ยมจิตร์
 

ภาระหน้าที�  

 1. จดัทํามคอ.3มคอ.5

 2. ประสานงานอาจารย์ประจํา

 3. ประสานเรื�องข้อสอบ คะแนน ตดัเกรดสง่ผลสอบ

 

  

 

   

 

 

 

   

   

 

คาํสั� ง 
ที�  มศ 78/2562 

คณะกรรมการผู้ประสานงานวิชาการศึกษาทั�วไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกจิ

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการผู้ประสานงานวิชาศกึษาทั�วไป สาขาวิชาภาษาองักฤษ

ะมีประสทิธิภาพ  คณะฯ จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการ

ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพนัธุ์ 

นพณฐั เลิศสทุธิผล 

วาสนา สมอจัฉริยกลุ 

จิตติมา เสงี�ยมจิตร์ 

5 ประมวลรายวิชา 

ประสานงานอาจารย์ประจําและพิเศษ 

ประสานเรื�องข้อสอบ คะแนน ตดัเกรดสง่ผลสอบ 

 สั�ง  ณ  วนัที�   13  พฤษภาคม  2563

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 

 

 
 

 

 

ผู้ประสานงานวิชาการศึกษาทั�วไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกจิ 

สาขาวิชาภาษาองักฤษ

จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่วโดยมีวาระ

3 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  

 --------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ

ประสิทธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะก

2562  ถึงวันที� 31 พฤษภาคม 256

 1. อาจารย์ ดร.วาสนา สมอจัฉริยกลุ 

 2.  อาจารย์บษุบา ชลพฒันา 

 3.  ผศ.สวุรรณา งามเหลือ 

 4.  อาจารย์ ดร.ณฐัยา สตัยะพงษ์พั

 5.  อาจารย์รสสคุนธ์ รัตนธาดา 
 

ภาระหน้าที�  

 1. กํากบัดแูลให้บคุลากรปฏิบตัิหน้าที�ตามหลกัจรรยาบรรณและหลกัจริยธรรมขององค์กร

 2. สอบทานการปฏิบตัิงานของบคุลากรที�ไมเ่ป็นไปตามหลกัจริยธรรมขององค์กร

 

 

  

 

   

 

 

 

   

   

 

คาํสั� ง 
ที�  มศ 79/2562 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการชุดจรรยาบรรณ 

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดจรรยาบรรณ ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระตั �งแต่วันที� 

63  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

วาสนา สมอจัฉริยกลุ     ประธาน 

บษุบา ชลพฒันา      กรรมการ

สวุรรณา งามเหลือ      กรรมการ

ณฐัยา สตัยะพงษ์พนัธุ์     กรรมการ

รสสคุนธ์ รัตนธาดา     กรรมการและเลขานกุาร

กํากบัดแูลให้บคุลากรปฏิบตัิหน้าที�ตามหลกัจรรยาบรรณและหลกัจริยธรรมขององค์กร

สอบทานการปฏิบตัิงานของบคุลากรที�ไมเ่ป็นไปตามหลกัจริยธรรมขององค์กร

 สั�ง  ณ  วนัที�   1  มิถนุายน  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 
 

 

 
 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

โดยมีวาระตั �งแต่วันที� 1 มิถุนายน 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

กํากบัดแูลให้บคุลากรปฏิบตัิหน้าที�ตามหลกัจรรยาบรรณและหลกัจริยธรรมขององค์กร 

สอบทานการปฏิบตัิงานของบคุลากรที�ไมเ่ป็นไปตามหลกัจริยธรรมขององค์กร 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

ของคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ประจาํปีการศึกษา 
 ---------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของ

อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะ

วนัที� 1 มิถนุายน 2562  ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 

 1. อาจารย์วทุธินนัท์ 

 2. อาจารย์ยทุธ อทุยานินทร์

 3. อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ

 4. อาจารย์นิรันดร์ ขมุบางลี�

 5. อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี

 6. อาจารย์ ดร.รัฐกิตติ� เลิศวิ

 7. อาจารย์ ดร.ธีระวฒิุ

 8. อาจารย์ทิพย์ธิดา สกลุทองอร่าม

 9. อาจารย์ ดร.สพุตัรา ห

 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุรรณา งามเหลือ

 11. อาจารย์กิตติพงษ์ 

 12. อาจารย์ ดร.วฒิุยา

 13. อาจารย์นิภาพรรณ

 14. อาจารย์ดร.ศิริอร ละดาห์

 15. อาจารย์ดร.ศนัสนีย์

ภาระหน้าที� 

 1. วางแผนจดังาน Open House (

 2. กํากบัดแูลการจดังานใ

 3. ประสานงานกบัสว่นกลางของมหาวิทยาลยั 

 4. ประเมินและสรุปผลการจดังาน
  

   

 

 

  (

คาํสั� ง 
ที�  มศ 80/2562 

แต่งตั �งคณะกรรมการจัดงาน UTCC OPEN HOUSE 2019

ของคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ประจาํปีการศึกษา 2562
-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการจัดงาน UTCC OPEN HOUSE 2019

อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักล่าว

พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

 อ๊อกกงัวาล    ประธาน 

อาจารย์ยทุธ อทุยานินทร์     รองประธาน

ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ    รองประธาน

อาจารย์นิรันดร์ ขมุบางลี�     กรรมการ

อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี     กรรมการ

รัฐกิตติ� เลิศวศิวะ    กรรมการ

ธีระวฒิุ สนุทรา    กรรมการ

อาจารย์ทิพย์ธิดา สกลุทองอร่าม    กรรมการ

สพุตัรา ห.เพียรเจริญ    กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุรรณา งามเหลือ   กรรมการ

 อินทรัศม ี    กรรมการ

วฒิุยา พยคัฆ์มาก    กรรมการ

อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพนัธุ์    กรรมการ

ละดาห์     กรรมการ

ศนัสนีย์ ปัญญาเลิศ    กรรมการ

Open House (รูปแบบงาน กิจกรรม การประชาสมัพนัธ์งาน

กํากบัดแูลการจดังานให้เป็นไปตามแผนการจดังาน 

ประสานงานกบัสว่นกลางของมหาวิทยาลยั (ฝ่ายสื�อสารองค์กร) 

ประเมินและสรุปผลการจดังาน 

 สั�ง  ณ  วนัที�   18  พฤษภาคม  2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  

 คณบดี 

UTCC OPEN HOUSE 2019 

2562 

UTCC OPEN HOUSE 2019 ดําเนินไป

ชุดดงักล่าวโดยมีวาระตั �งแต่ 

 

รองประธาน 

รองประธาน 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

รูปแบบงาน กิจกรรม การประชาสมัพนัธ์งาน) 

3 

  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการ

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สําหรับปีการศึกษา 
 --------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะ

วาระตั �งแต่วันที� 1 มิถุนายน 2562

 1. อาจารย์วทุธินนัท์ 

 2. อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ

 3. อาจารย์ ดร.จินดาพร

 4. อาจารย์สิรินยา จิระสวสัดิ�

 5. อาจารย์นิรันดร์ ขมุบางลี�

 6. อาจารย์ ดร.ธีระวฒิุ สนุทรา

 7. อาจารย์ ดร.สพุตัรา ห

 8. อาจารย์เบ็ญจรัตน์

 9. อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี

 10. อาจารย์ ดร.ณฐัยา เตม็ภทัราโชค

 11. อาจารย์ทิพย์ธิดา สกลุทองอร่าม

ภาระหน้าที� 

 1. วางแผนและเตรียมงานสมัภาษณ์ทนุ

 2. สมัภาษณ์นกัเรียนมธัยมปลายเพื�อรับทนุรัตนมงคล และทนุ 

 3. สรุปผลการสมัภาษณ์และแจ้งผลให้

 4. แจ้งผลผู้ได้รับทนุตอ่คณบดี และมหาวิทยาลยัตามลําดบั

 

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 81/2562 

คณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนรัตนมงคลและ UTCC GOLD

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สําหรับปีการศึกษา 2563
-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนรัตนมงคลและ 

ระสิทธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการ

62  ถึงวันที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

 อ๊อกกงัวาล    ประธาน 

ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ    รองประธาน

จินดาพร พินพงทรัพย์    รองประธาน

อาจารย์สิรินยา จิระสวสัดิ�     กรรมการ

อาจารย์นิรันดร์ ขมุบางลี�     กรรมการ

ธีระวฒิุ สนุทรา    กรรมการ

สพุตัรา ห.เพียรเจริญ    กรรมการ

อาจารย์เบ็ญจรัตน์ ลกัขณาวงศ์    กรรมการ

สอนศรี     กรรมการ

ณฐัยา เตม็ภทัราโชค    กรรมการ

อาจารย์ทิพย์ธิดา สกลุทองอร่าม    กรรมการ

วางแผนและเตรียมงานสมัภาษณ์ทนุ 

สมัภาษณ์นกัเรียนมธัยมปลายเพื�อรับทนุรัตนมงคล และทนุ UTCC Gold

สรุปผลการสมัภาษณ์และแจ้งผลให้ผู้สมคัรรับทราบ 

แจ้งผลผู้ได้รับทนุตอ่คณบดี และมหาวิทยาลยัตามลําดบั 

 สั�ง  ณ  วนัที�   18  พฤษภาคม  2563

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

UTCC GOLD 

2563 

สัมภาษณ์ทุนรัตนมงคลและ UTCC GOLD 

จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมี

 

รองประธาน 

รองประธาน 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

UTCC Gold 

3 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการประเมินการนําเสนอผลการศึกษ

 --------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ

(Independent Study: IS)ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

คณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระตั �งแต่วันที� 

รายนามตอ่ไปนี � 

 1. ผศ.ดร.ดรุณี ดจุสิค

 2. ดร.วฒิุยา พยคัฆ์มาก 

 3. Ajarn Victoria Elman
 

ภาระหน้าที� 

 1. ประเมินการนําเสนอ

 2. ให้คําแนะนําแก่นกัศกึษาที�นําเสนอเป็นรายบคุคล เพื�อปรับปรุงแก้ไขผลงานให้ดียิ�งขึ �น

 

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 82/2562 

ประเมินการนําเสนอผลการศึกษาส่วนบุคคล (Independent Study: IS)

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการประเมินการนําเสนอผลการศึกษาส่วนบุคคล

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั �ง

โดยมีวาระตั �งแต่วันที� 1 มิถุนายน 2562  ถึงวันที� 31 พฤษภาคม 

ดรุณี ดจุสิค     ประธาน 

วฒิุยา พยคัฆ์มาก      กรรมการ

Ajarn Victoria Elman-Wijuntamook   กรรมการ

ประเมินการนําเสนอผลการศกึษาสว่นบคุคลของนกัศกึษา ในรายวิชา IU437 

ให้คําแนะนําแก่นกัศกึษาที�นําเสนอเป็นรายบคุคล เพื�อปรับปรุงแก้ไขผลงานให้ดียิ�งขึ �น

 สั�ง  ณ  วนัที�   19  พฤษภาคม  2563

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบด ี

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Independent Study: IS) 

ประเมินการนําเสนอผลการศึกษาส่วนบุคคล 

จึงเห็นสมควรแต่งตั �ง

พฤษภาคม 2563  ดงั

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 การศกึษาสว่นบคุคล 

ให้คําแนะนําแก่นกัศกึษาที�นําเสนอเป็นรายบคุคล เพื�อปรับปรุงแก้ไขผลงานให้ดียิ�งขึ �น 

3 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการประจาํหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกจิ 

 --------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของ

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะ

วาระตั �งแต่วันที� 1 มิถุนายน 2562

 1. ดร.วฒิุยา พยคัฆ์มาก

 2. อาจารย์นิรันดร์ ขมุบางลี�

 3. อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพนัธุ์

 4. ผศ.ดร.ศทุธินี ชวนไชยสทิธิ�

 5. ดร.ศนัสนีย์ ปัญญาเลิศ
  

ภาระหน้าที�ของหวัหน้าหลักสูตร 

 1. เป็นประธานประชมุคณะกรรมการหลกัสตูรอย่างน้อยปีละ 

 2. ให้คําแนะนําและปรึกษากบัอาจารย์ผู้สอนในรายวิ

 3. เขียน มคอ.7 และเข้าร่วมการสมัภาษณ์กบักรรมการการประกนัคณุภาพ

 4. เข้าร่วมประชมุกบัคณบดีและฝ่ายวิชาการของวิทยาลยันานาชาติเพื�อการจดัการ 

คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศิลป์

 5. จดัตารางสอนทกุชั �นปี วางตวัและทาบ

 6. ประชมุดขู้อสอบ ดเูกรด ตรวจทานคะแนนและเกรดทกุรายวชิาในหลกัสตูร

 7. เข้าร่วมปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่

 8. เข้าร่วมงาน Academic Orientation 

 9. ให้คําปรึกษาแก่นกัศกึษาในที�ปรึกษาและจดัการแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรี

 10. เข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษาวิทยาลยันานาชาติเพื�อการจดัการ
 

ภาระหน้าที�ของกรรมการหลักสูตร

 1. เข้าประชมุคณะกรรมการหลกัสตูรอย่างน้อยปีละ 

หลกัสตูรและกํากบัดแูลหลกัสตูร 

 2. เขียน มคอ. 7 และเข้ารับการสมัภาษณ์กั

 3. ร่วมวางแผนการประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร

 4. ร่วมวางแผนและจดักิจกรรมให้แก่นกัศกึษาทกุชั �นปี

  

คาํสั� ง 
ที�  มศ 83/2562 

คณะกรรมการประจาํหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกจิ (สองภาษา

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ระสิทธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการ

62  ถึงวันที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

วฒิุยา พยคัฆ์มาก     หวัหน้าหลกัสตูร

นิรันดร์ ขมุบางลี�     กรรมการ

รณ สิงหพนัธุ์    กรรมการ

ศทุธินี ชวนไชยสทิธิ�     กรรมการ

ศนัสนีย์ ปัญญาเลิศ     เลขานกุารหลกัสตูร

ภาระหน้าที�ของหวัหน้าหลักสูตร  

เป็นประธานประชมุคณะกรรมการหลกัสตูรอย่างน้อยปีละ 3 ครั �ง  

ให้คําแนะนําและปรึกษากบัอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาตา่งๆ รวมทั �งการเขียน มคอ

และเข้าร่วมการสมัภาษณ์กบักรรมการการประกนัคณุภาพ 

เข้าร่วมประชมุกบัคณบดีและฝ่ายวิชาการของวิทยาลยันานาชาติเพื�อการจดัการ 

คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศิลป์ 

จดัตารางสอนทกุชั �นปี วางตวัและทาบทามอาจารย์ผู้สอน 

ประชมุดขู้อสอบ ดเูกรด ตรวจทานคะแนนและเกรดทกุรายวชิาในหลกัสตูร

เข้าร่วมปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่

Academic Orientation ของวิทยาลยันานาชาติเพื�อการจดัการ

ให้คําปรึกษาแก่นกัศกึษาในที�ปรึกษาและจดัการแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรี

เข้าร่วมกิจกรรมของนกัศกึษาวิทยาลยันานาชาติเพื�อการจดัการ  

ภาระหน้าที�ของกรรมการหลักสูตร 

เข้าประชมุคณะกรรมการหลกัสตูรอย่างน้อยปีละ 3 ครั �งและร่วมระดมความคิดเพื�อช่วยพฒันา

และเข้ารับการสมัภาษณ์กบัคณะกรรมการประกนัคณุภาพ

ร่วมวางแผนการประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร 

ร่วมวางแผนและจดักิจกรรมให้แก่นกัศกึษาทกุชั �นปี 

½ 

สองภาษา) 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (สองภาษา) 

จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมี

หวัหน้าหลกัสตูร 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

เลขานกุารหลกัสตูร 

ชาตา่งๆ รวมทั �งการเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 

 

เข้าร่วมประชมุกบัคณบดีและฝ่ายวิชาการของวิทยาลยันานาชาติเพื�อการจดัการ (ISM) และ 

ประชมุดขู้อสอบ ดเูกรด ตรวจทานคะแนนและเกรดทกุรายวชิาในหลกัสตูร 

ของวิทยาลยันานาชาติเพื�อการจดัการ 

ให้คําปรึกษาแก่นกัศกึษาในที�ปรึกษาและจดัการแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนตา่งๆ 

ครั �งและร่วมระดมความคิดเพื�อช่วยพฒันา 

บคณะกรรมการประกนัคณุภาพ 



 
 

 

 5. ให้คําปรึกษาแก่นกัศกึษาในที�ปรึกษาและจดัการแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนตา่งๆ ร่วมกบั

หวัหน้าหลกัสตูร 

 6. ร่วมเขียน มคอ.7 และเข้าร่วม
 

ภาระหน้าที�ของเลขานุการหลักสูตร

 1. เตรียมจดัประชมุ เข้าร่วมประชมุและจดบนัทกึการประชมุคณะกรรมการประจําหลกัสตูร

คณะกรรมการพิจารณาข้อสอบและคณะกรรมการดเูกรด

 2. รวบรวม มคอ. 3 และ มคอ

 3. เขียน มคอ.7 และเข้ารับการสมัภาษณ์

 

 

   

 

 

 

   

   

2/2 

 

ให้คําปรึกษาแก่นกัศกึษาในที�ปรึกษาและจดัการแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนตา่งๆ ร่วมกบั

และเข้าร่วมการสมัภาษณ์กบักรรมการการประกนัคณุภาพ

ภาระหน้าที�ของเลขานุการหลักสูตร 

เตรียมจดัประชมุ เข้าร่วมประชมุและจดบนัทกึการประชมุคณะกรรมการประจําหลกัสตูร

คณะกรรมการพิจารณาข้อสอบและคณะกรรมการดเูกรด 

และ มคอ. 5 

และเข้ารับการสมัภาษณ์กบัคณะกรรมการประกนัคณุภาพ 

 สั�ง  ณ  วนัที�   19  พฤษภาคม  2563

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ให้คําปรึกษาแก่นกัศกึษาในที�ปรึกษาและจดัการแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนตา่งๆ ร่วมกบั 

การสมัภาษณ์กบักรรมการการประกนัคณุภาพ 

เตรียมจดัประชมุ เข้าร่วมประชมุและจดบนัทกึการประชมุคณะกรรมการประจําหลกัสตูร 
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กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

 ------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของ

อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะ

ตั �งแต่วันที� 1 มิถุนายน 2562  ถึงวันที� 

 1. ดร.วฒิุยา พยคัฆ์มาก

 2. ผศ.ดร.ดรุณี ดจุสิค

 3. ดร.ศนัสนีย์ ปัญญาเลิศ

ภาระหน้าที�  

 1. ตรวจเนื �อหาและรูปแบบข้อสอบวิชาตา่งๆ 

 2. ให้คําแนะนําแก่อาจารย์ผู้สอนเพื�อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข

  

 

   

 

 

 

   

   

  

คาํสั� ง 
ที�  มศ 84/2562 

แต่งตั �งคณะกรรมการกาํกับมาตรฐานภายใน 

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการกํากบัมาตรฐานภายใน(หลกัสตูรนานาชาติ

ระสิทธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดังกล่าว

ถึงวันที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

วฒิุยา พยคัฆ์มาก     หวัหน้าหลกัสตูร

ดรุณี ดจุสิค     กรรมการ

ศนัสนีย์ ปัญญาเลิศ     เลขานกุารหลกัสตูร

ตรวจเนื �อหาและรูปแบบข้อสอบวิชาตา่งๆ  

ให้คําแนะนําแก่อาจารย์ผู้สอนเพื�อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

 สั�ง  ณ  วนัที�   19  พฤษภาคม  2563

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

หลกัสตูรนานาชาต)ิดําเนินไป

ชุดดังกล่าวโดยมีวาระ

หวัหน้าหลกัสตูร 

กรรมการ 

เลขานกุารหลกัสตูร  
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กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

 --------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของ

อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะ

ตั �งแต่วันที� 1 มิถุนายน 2562  ถึงวันที� 

 1. ผศ.ดร.ณวุีร์ ชมพชูาติ 

 2. ผศ.ดร.ดรุณี ดจุสิค 

 3. ผศ.สชุาดา เจริญนิตย์ 

 4. อาจารย์ ดร.ณฐาพร ศรีจํานง 

 5. อาจารย์อรรจมาภรณ์

 6. อาจารย์นิรันดร์ ขมุบางลี� 

 7. อาจารย์ Steven Brownell 

ภาระหน้าที� 

 1. ประชาสมัพนัธ์โครงการแก่นกัศกึษาวิทยาทณัฑ์ชั �นปีที� 

 2. ปฐมนิเทศ และสํารวจรายวิชาที�นกัศกึษาได้เกรด 

 3. สอนเสริมทกัษะภาษาองักฤษด้านการฟัง พดู อา่น เขียนและไวยากรณ์ ในลกัษณะกลุม่ย่อย

           ให้กบันกัศกึษาวิทยาทณัฑ์ที�เข้าร่วมโครงการ ตลอดปีการศกึษา

 4. ประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานสรุปการจดักิจกรรมโครงการ  

 

  

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 85/2562 

แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการ EBC Learning Clinic 

-------------------------------------------------------------- 

พื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการกํากบัมาตรฐานภายใน(หลกัสตูรนานาชาติ

ระสิทธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดังกล่าว

ถึงวันที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

ชาติ      ประธาน 

      กรรมการ

สชุาดา เจริญนิตย์      กรรมการ

ณฐาพร ศรีจํานง     กรรมการ

อรรจมาภรณ์ วิทย์อปุสยั    กรรมการ

นิรันดร์ ขมุบางลี�      กรรมการ

Steven Brownell      กรรมการ 

ประชาสมัพนัธ์โครงการแก่นกัศกึษาวิทยาทณัฑ์ชั �นปีที� 2-4 ของสาขาฯ  

ปฐมนิเทศ และสํารวจรายวิชาที�นกัศกึษาได้เกรด F พร้อมทั �งปัญหาที�เกี�ยวพนักบัการเรียน 

สอนเสริมทกัษะภาษาองักฤษด้านการฟัง พดู อา่น เขียนและไวยากรณ์ ในลกัษณะกลุม่ย่อย

ให้กบันกัศกึษาวิทยาทณัฑ์ที�เข้าร่วมโครงการ ตลอดปีการศกึษา 

ประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานสรุปการจดักิจกรรมโครงการ   

 สั�ง  ณ  วนัที�   19  พฤษภาคม  2563

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 

หลกัสตูรนานาชาต)ิดําเนินไป

ชุดดังกล่าวโดยมีวาระ

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

มการ  

พร้อมทั �งปัญหาที�เกี�ยวพนักบัการเรียน  

สอนเสริมทกัษะภาษาองักฤษด้านการฟัง พดู อา่น เขียนและไวยากรณ์ ในลกัษณะกลุม่ย่อย 
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กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  

 --------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของ

ประสิทธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการ

2562  ถึงวันที� 31 พฤษภาคม 256

 1.  อาจารย์นงลกัษณ์  บณัฑวุงศ์

 2. ผศ.ปรมาภรณ์  ลิมป์เลิศเสถียร 

 3. อาจารย์สวุิมล  โกศลกาญจน์

 4. อาจารย์นิวฒัน์ นิมมานวรวงศ์

 5. ผศ.สวุรรณา  งามเหลือ  
 

ภาระหน้าที� 

 ประชมุ วางแผน สํารวจสถานที� ดําเนินการ ประเมินผลโครงการ 

 

  

 

   

 

 

 

   

   

 

 

 
 
 

คาํสั� ง 
ที�  มศ 86/2562 

เรื�อง  แต่งตั �งกรรมการโครงการ “รักษ์ภาษาถิ�น” 

ปีการศึกษา 2562 
-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของกรรมการโครงการ “รักษ์ภาษาถิ�น” ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระตั �งแต่วันที� 

63  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

อาจารย์นงลกัษณ์  บณัฑวุงศ์    ประธาน 

ปรมาภรณ์  ลิมป์เลิศเสถียร     กรรมการ

อาจารย์สวุิมล  โกศลกาญจน์    กรรมการ

นิมมานวรวงศ์    กรรมการ

สวุรรณา  งามเหลือ       กรรมการ

ประชมุ วางแผน สํารวจสถานที� ดําเนินการ ประเมินผลโครงการ  

 สั�ง  ณ  วนัที�   25  พฤษภาคม  2563

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 
 

 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

โดยมีวาระตั �งแต่วันที� 1 มิถุนายน 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

3 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง
 --------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของ

คณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการ

กรกฎาคม2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

 1.    อาจารย์ ดร.เอกธิป สขุวารี 

 2.  อาจารย์ ดร.ณฐัยา สตัยะพงษ์พนัธุ์ 

3.  อาจารย์ ดร.สยาม ค้าสวุรรณ 

4.  อาจารย์สริินยา  จิระสวสัดิ�

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สวุรรณา งามเหลอื 

6.  อาจารย์ นฤพนธ์  สอนศรี

7.  อาจารย์ ดร.ธีระวฒุิ สนุทรา 

8.  อาจารย์สพุตัรา ห.เพียรเจริญ 

9.  อาจารย์ ดร.ศิริอร  ละดาห์

10.  อาจารย์ ดร.สรายทุธ 

11.  อาจารย์ดาํเกิง ฐิตะปิยะศกัดิ� 

12.  อาจารย์ทิพย์ธิดา สกลุทองอร่าม 

13.  นางสาวพรพิมล หาดยาว 

 

ภาระหน้าที� 

 1.    สาํรวจ ประเมินและรวบรวมความเสี�ยงที�เกิดและอาจเกิดขึ �นในคณะตามหลกับ

 2.    เสนอแผนจดัการความเสี�ยงตอ่ผู้บริหาร

  3.    สรุปและนําเสนอผู้บริหารคณะ

  4.    ติดตามแผนบริหารความเสี�ยงและนําเสนอผู้บริหาร

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั�ง 

ที�  มศ 87/2562 
แต่งตั �งกรรมการบริหารความเสี�ยงปีการศึกษา 2562 
-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของกรรมการบริหารความเสี�ยง ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระตั �งแต่วันที� 1 มิถุนายน 25

เอกธิป สขุวารี      ที�ปรึกษา 

ณฐัยา สตัยะพงษ์พนัธุ์     ประธาน 

สยาม ค้าสวุรรณ     รองประธาน

อาจารย์สริินยา  จิระสวสัดิ�     กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สวุรรณา งามเหลอื    กรรมการ

อาจารย์ นฤพนธ์  สอนศรี     กรรมการ

ธีระวฒุิ สนุทรา      กรรมการ

เพียรเจริญ     กรรมการ

ศิริอร  ละดาห์     กรรมการ

สรายทุธ เลศิปัจฉิมนนัท์    กรรมการ

อาจารย์ดาํเกิง ฐิตะปิยะศกัดิ�     กรรมการ

อาจารย์ทิพย์ธิดา สกลุทองอร่าม     กรรมการ

นางสาวพรพิมล หาดยาว      กรรมการและเลขานกุาร

สาํรวจ ประเมินและรวบรวมความเสี�ยงที�เกิดและอาจเกิดขึ �นในคณะตามหลกับ

เสนอแผนจดัการความเสี�ยงตอ่ผู้บริหาร 

สรุปและนําเสนอผู้บริหารคณะ 

ติดตามแผนบริหารความเสี�ยงและนําเสนอผู้บริหาร 

 

 สั�ง  ณ  วนัที�   1  มิถนุายน  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบด ี

 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

2562  ถึงวันที� 31 

 

 

รองประธาน 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

สาํรวจ ประเมินและรวบรวมความเสี�ยงที�เกิดและอาจเกิดขึ �นในคณะตามหลกับริหารความเสี�ยง 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและพิธีการประสาทปริญญาบัตรปีการศึกษา  
 --------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดาํเนินงานของ

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะ

ตั �งแต่วันที� 1 มิถุนายน 2562  ถึงวันที� 
 

ประธานอนุกรรมการฝึกซ้อม 

 อาจารย์ ดร. มานีนนัท์ หรูรักวิทย์ 

ผู้ฝึกซ้อมบัณฑติ 

 1. อาจารย์ ศรีอร เจนประภาพงศ์

 2. อาจารย์ นวลน้อย ตระกลูกิตติไพศาล

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 4. อาจารย์ ดร.วริศรา อนนัตโท

 5. อาจารย์ปณวฒัน์ วฒันวิทย์

 6. อาจารย์ ดร.วาสนา สมอจัฉริยกลุ

 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 8. อาจารย์ อรรจมาภรณ์ วิทย์อปุสยั

 9. อาจารย์ อจัฉรา เสรีพนัธ์พานชิ

 10. อาจารย์ ยทุธ อทุยานินทร์

 11. อาจารย์ ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ

 12. อาจารย์สริินยา จิระสวสัดิ�

ผู้ส่งใบปริญญาบัตร 

 1. อาจารย์ ดร.พรณิชา วีระคณัโฑ

 2. นายวษิณ ุอิ�มสาํราญ

ผู้ประสานงานรายชื�อบณัฑติ 

 1. อาจารย์ วทุธินนัท์ อ๊อกกงัวาล

 2. อาจารย์ ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่าม 

ภาระหน้าที� ประชมุ วางแผน สาํรวจสถานที� ดําเนินการ ประเมินผลโครงการ 

   

 
   

   

คาํสั�ง 
ที�  มศ 88/2562 

อนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและพิธีการประสาทปริญญาบัตรปีการศึกษา  
-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดาํเนินงานของอนกุรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและพิธีการประสาทปริญญาบตัรปีการศกึษา  

ระสิทธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดังกล่าว

ถึงวันที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

มานีนนัท์ หรูรักวิทย์   

ศรีอร เจนประภาพงศ ์   

อาจารย์ นวลน้อย ตระกลูกิตติไพศาล  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จกัริน จลุพรหม  

วริศรา อนนัตโท   

ปณวฒัน์ วฒันวิทย์   

วาสนา สมอจัฉริยกลุ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สชุาดา เจริญนิตย์  

รรจมาภรณ์ วิทย์อปุสยั   

อาจารย์ อจัฉรา เสรีพนัธ์พานชิ   

อาจารย์ ยทุธ อทุยานินทร์   

เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

อาจารย์สริินยา จิระสวสัดิ�   

พรณิชา วีระคณัโฑ  

นายวษิณ ุอิ�มสาํราญ 

อาจารย์ วทุธินนัท์ อ๊อกกงัวาล   

อาจารย์ ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่าม    

ประชมุ วางแผน สาํรวจสถานที� ดําเนินการ ประเมินผลโครงการ  

 สั�ง  ณ  วนัที�   27 พฤษภาคม  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบด ี

อนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและพิธีการประสาทปริญญาบัตรปีการศึกษา  2561 

อนกุรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและพิธีการประสาทปริญญาบตัรปีการศกึษา  2561 

ชุดดังกล่าวโดยมีวาระ

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการผู้ให้เกียรตนัิ� งบนเวทีในพิธีการประสาทปริญญาบัตร

 --------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดาํเนินงานของ

มีประสิทธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการ

ถึงวันที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี �
 

 1.  อาจารย์ รติรัตน์ มหาทรัพย์

 2. อาจารย์ ทศันีย์ ภมูิรัตน์

 3. อาจารย์ ดร.อรภทัร พกุกะเวส

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 5. อาจารย์ ดร. จกัรพนัธ์ เรียมลวิ

 6. อาจารย์ สริินยา จิระสวสัดิ�

 7. อาจารย์ ดร. ธีระวฒุิ สนุทรา

 8. อาจารย์ นฤพนธ์ สอนศรี

 9. อาจารย์ ดร.จินดาพร พินพงทรัพย์

 10. อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ

 11. อาจารย์ ดร.ณฐัยา สตัยะพงษ์พนัธุ์

 12. อาจารย์ ดําเกิง ฐิตะปิยะศกัดิ�

ผู้นั� งประจาํในหอประชุม  

 1. อาจารย์ นิวฒัน์ นิมมานวรวงศ์  

ภาระหน้าที�  

 ให้เกียรตินั�งบนเวทใีนพิธีการประสาทปริญญาบตัรขอ

 

   

 

 
 

   

   

คาํสั�ง 
ที�  มศ 89/2562 

คณะกรรมการผู้ให้เกียรตนัิ� งบนเวทีในพิธีการประสาทปริญญาบัตร

ประจาํปีการศึกษา  2561 

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดาํเนินงานของพิธีการประสาทปริญญาบตัรปีการศกึษา  2561 ดําเนินไปอย่าง

จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระตั �งแต่วันที� 

ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

อาจารย์ รติรัตน์ มหาทรัพย์   

อาจารย์ ทศันีย์ ภมูิรัตน์    

อรภทัร พกุกะเวส   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุรรณา งามเหลอื  

จกัรพนัธ์ เรียมลวิ  

อาจารย์ สริินยา จิระสวสัดิ�   

ธีระวฒุิ สนุทรา   

อาจารย์ นฤพนธ์ สอนศรี    

จินดาพร พินพงทรัพย์  

ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ   

ณฐัยา สตัยะพงษ์พนัธุ์  

อาจารย์ ดําเกิง ฐิตะปิยะศกัดิ� 

อาจารย์ นิวฒัน์ นิมมานวรวงศ์     

ให้เกียรตินั�งบนเวทใีนพิธีการประสาทปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัฯ ประจําปีการศกึษา 

 สั�ง  ณ  วนัที�   27 พฤษภาคม  2563 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบด ี

คณะกรรมการผู้ให้เกียรตนัิ� งบนเวทีในพิธีการประสาทปริญญาบัตร 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและ

โดยมีวาระตั �งแต่วันที� 1 มิถุนายน 2562  

ประจําปีการศกึษา 2561 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 ---------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงาน

อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะ

ตั �งแต่วันที� 1 มิถุนายน 2562  ถึงวันที� 

 1. อาจารย์สิรินยา จิระสวสัดิ�

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร
 

ภาระหน้าที� 

 1. ประชาสมัพนัธ์โครงการแกน่กัศกึษาชั �นปีที� 

 2. เชิญวิทยากร ผู้ เชี�ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์การทํางานในธุรกิจตา่ง ๆ มาให้

แลกเปลี�ยนประสบการณ์ 

 3. ประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานสรุปการจดักิจกรรม
 

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 90/2562 

คณะกรรมการโครงการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

(Development of English Learning Motives) 

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการโครงการสร้างแรงจงูใจในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ

ระสิทธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดังกล่าว

ถึงวันที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

อาจารย์สิรินยา จิระสวสัดิ�     ประธาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐนิษญา จิริยะสิน   กรรมการและเลขานกุาร

ประชาสมัพนัธ์โครงการแกน่กัศกึษาชั �นปีที� 4 ของสาขา 

เชิญวิทยากร ผู้ เชี�ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์การทํางานในธุรกิจตา่ง ๆ มาให้

ประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานสรุปการจดักิจกรรม 

 สั�ง  ณ  วนัที�   27  พฤษภาคม  2563

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

คณะกรรมการโครงการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

คณะกรรมการโครงการสร้างแรงจงูใจในการเรียนรู้ภาษาองักฤษดําเนินไป

ชุดดังกล่าวโดยมีวาระ

 

กรรมการและเลขานกุาร 

เชิญวิทยากร ผู้ เชี�ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์การทํางานในธุรกิจตา่ง ๆ มาให้การอบรมและ 

3 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการปร

 --------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานคณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษา 

และมปีระสทิธิภาพคณะฯ จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการ

ถงึวนัที� 31 กรกฎาคม2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี �

 รองศาสตราจารย์ขนิษฐา จิตชินะกลุ

สาขาภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสารธุรกจิ

 1.  อาจารย์สิรินยา จิระสวสัดิ� 

 2.  อาจารย์นิรันดร์ ขมุบางลี� 
 

สาขาภาษาอังกฤษและการแปล 

 1.  อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี 

 2.  อาจารย์รสสคุนธ์ รัตนธาดา 
 

สาขาวิชาภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร 

 1. ผศ.สวุรรณา งามเหลือ 

 2. อาจารย์ดร.วริศรา  อนนัตโท 

สาขาวิชาภาษาญี�ปุ่น 

 1. อาจารย์ดร.ธีระวฒิุ สนุทรา 

 2. อาจารย์รัตน์จิต ทองเปรม 
 

สาขาวิชาภาษาเกาหลี  

 1. อาจารย์ทิพย์ธิดา สกลุทองอร่าม 

 2. อาจารย์วทุธินนัท์ อ๊อกกงัวาล 
 

สาขาวิชาภาษาจีน 

 1. อาจารย์ ดร.สพุตัรา ห

 2. อาจารย์เบ็ญจรัตน์ ลกัขณาวงศ์ 
 

สาขาวชิาศิลปะการแสดง 

 1. อาจารย์ยทุธ อทุยานินทร์

 2. อาจารย์กิตติพงษ์ อินทรัศมี

คาํสั� ง 
ที�  มศ 91/2562 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (หลักสูตร

-------------------------------------------------------------- 

คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษา (หลกัสตูร)ดําเนินไปอย่าง

จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่วโดยมีวาระตั �งแตว่นัที� 

ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

รองศาสตราจารย์ขนิษฐา จิตชินะกลุ    ประธาน 

สาขาภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสารธุรกจิ 

อาจารย์สิรินยา จิระสวสัดิ�      ประธาน 

อาจารย์นิรันดร์ ขมุบางลี�      กรรมการ

อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี      ประธาน 

อาจารย์รสสคุนธ์ รัตนธาดา     กรรมการ

ขาวิชาภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร  

สวุรรณา งามเหลือ      ประธาน 

วริศรา  อนนัตโท     กรรมการ

ธีระวฒิุ สนุทรา     ประธาน 

รัตน์จิต ทองเปรม      กรรมการ

อาจารย์ทิพย์ธิดา สกลุทองอร่าม     ประธาน 

อาจารย์วทุธินนัท์ อ๊อกกงัวาล     กรรมการ

สพุตัรา ห.เพียรเจริญ    ประธาน 

เบ็ญจรัตน์ ลกัขณาวงศ์     กรรมการ

อาจารย์ยทุธ อทุยานินทร์     ประธาน 

อาจารย์กิตติพงษ์ อินทรัศม ี     กรรมการ

½ 

หลักสูตร) 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อย

วนัที� 1 มิถนุายน 2562  

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

รรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

การ 

 

กรรมการ 



 
 

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกจิ สองภาษา 

 1.  อาจารย์ ดร.วฒิุยา พยคัฆ์มาก 

 2.  อาจารย์ ดร.ศนัสนีย์ ปัญญาเลศิ 

 3.  อาจารย์นิรันดร์ ขมุบางลี�

 4.  อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพนัธุ์

 5.  ผศ.ดร.ศทุธินี ชวนไชยสทิธิ�
 

สาขาวิชาสหวิทยาการ) 

 1. รศ.ดร.อสุา สทุธิสาคร

 2. อาจารย์รติรัตน์ มหาทรัพย์

 3. อาจารย์ดร.ปาจรีย์ หวงัรุ่ง
 

ภาระหน้าที� 

 1. ร่างรายงานการประเมินตนเองระดบั 

 2. ดแูลการจดัเก็บเอกสารหลกัฐานตามองค์ประกอบคณุภาพ

 3. นําข้อมลูเข้าระบบ 
 

 

 

   

 

 

 

   

   

2/2 

 

ภาษาอังกฤษธุรกจิ สองภาษา (รวมนานาชาต)ิ 

วฒิุยา พยคัฆ์มาก     ประธาน 

ศนัสนีย์ ปัญญาเลศิ     กรรมการ

นิรันดร์ ขมุบางลี�     กรรมการ

นิภาพรรณ สิงหพนัธุ์    กรรมการ

ศทุธินี ชวนไชยสทิธิ�     กรรมการ

อสุา สทุธิสาคร     ประธาน 

รติรัตน์ มหาทรัพย์     กรรมการ

ปาจรีย์ หวงัรุ่งกิจ    กรรมการ

ร่างรายงานการประเมินตนเองระดบั (หลกัสตูร) 

ดแูลการจดัเก็บเอกสารหลกัฐานตามองค์ประกอบคณุภาพ 

นําข้อมลูเข้าระบบ E-SAR 

 สั�ง  ณ  วนัที�   1  มิถนุายน  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 
 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการ

 --------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของ คณะกรรมการโครงการเทศ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะฯ จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว โดยมีวาระการทํา

วนัที� 1 มิถนุายน 2562– วนัที� 31 กรก

 1.  อาจารย์ดําเกิง  ฐิตะปิยะศกัดิ�

 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 3.  อาจารย์ยทุธ  อทุยานินทร์

 4.  อาจารย์ศิรินชุ  เพ็ชรอไุร

 5.  อาจารย์ปานรัตน  กริชชาญชยั

 6.  อาจารย์อเนญชา  กลิ�นเกสร

 7.  นางสาวชลุีพร  รัตน์วงศ์

 8.  นางสาวสกุญัญา  ทนุทวีศิลศกัดิ�

 9.  นางสาวพรพชัรนนัท์  เพียรไธสง

 10. นายณฐัพล  พรพรหม

 11. นางสาวศภุาพิชญ์ กลํ�าเมือง

 12. อาจารย์กิตติพงษ์  อินทรัศมี
 

ภาระหน้าที� 

 1.  ขออนมุตัิจดัโครงการ

 2.  จดัประชมุคณะกรรมการวางแผนดําเนินกา

 3.  ติดตอ่ประสานงานหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก

 4. แบ่งกลุม่นกัศกึษา และมอบหมายหมายในการดําเนินงานแตล่ะหน้าที�

 5.  แสดงผลงานละครเวที เรื�อง 

 6.  สรุปผลการประเมินโครงการ

 

   

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 92/2562 

แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการCurtain Up!: เทศกาลละครเปิดเทอม ละครเวที

 “เรื�อง เทพธิดาบาร์ 21 the recital”  
-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของ คณะกรรมการโครงการเทศกาลละครเปิดเทอม ดําเนินไปด้วยความ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะฯ จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว โดยมีวาระการทํา

กรกฎาคม 2563 ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

อาจารย์ดําเกิง  ฐิตะปิยะศกัดิ�    ประธาน 

จารย์ ดร.กิตติศกัดิ� เกิดอรุณสขุศรี  กรรมการ

อาจารย์ยทุธ  อทุยานินทร์     กรรมการ

เพ็ชรอไุร     กรรมการ

อาจารย์ปานรัตน  กริชชาญชยั    กรรมการ

อาจารย์อเนญชา  กลิ�นเกสร    กรรมการ

นางสาวชลุีพร  รัตน์วงศ์     กรรมการ

นางสาวสกุญัญา  ทนุทวีศิลศกัดิ�    กรรมการ

นางสาวพรพชัรนนัท์  เพียรไธสง    กรรมการ

นายณฐัพล  พรพรหม     กรรมการ

นางสาวศภุาพิชญ์ กลํ�าเมือง    กรรมการ

อาจารย์กิตติพงษ์  อินทรัศม ี    กรรมการและเลขานกุาร

งการ 

ดประชมุคณะกรรมการวางแผนดําเนินกา 

ติดตอ่ประสานงานหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก 

แบ่งกลุม่นกัศกึษา และมอบหมายหมายในการดําเนินงานแตล่ะหน้าที� 

แสดงผลงานละครเวที เรื�อง “เรื�อง เทพธิดาบาร์ 21 the recital” 

สรุปผลการประเมินโครงการ 

 สั�ง  ณ  วนัที�   1 สิงหาคม  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

เทศกาลละครเปิดเทอม ละครเวท ี

กาลละครเปิดเทอม ดําเนินไปด้วยความ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะฯ จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว โดยมีวาระการทํางานตั �งแต่

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการวันปล่อยของ

 --------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของ คณะ

ประสิทธิภาพคณะฯ จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว โดยมีวาร

2562– วนัที� 31 กรกฎาคม 2563 ดงัรายนามตอ่ไปนี �

 1.  อาจารย์ดําเกิง  ฐิตะปิยะศกัดิ�

 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 3.  อาจารย์ยทุธ  อทุยานินทร์

 4.  อาจารย์ศิรินชุ  เพ็ชรอไุร

 5.  อาจารย์ปานรัตน  กริชชาญชยั

 6.  อาจารย์อเนญชา  กลิ�นเกสร

 7.  นางสาวชลุีพร  รัตน์

 8.  นางสาวสกุญัญา  ทนุทวีศิลศกัดิ�

 9.  นางสาวพรพชัรนนัท์  เพียรไธสง

 10. นายณฐัพล  พรพรหม

 11. นางสาวศภุาพิชญ์ กลํ�าเมือง

 12. อาจารย์กิตติพงษ์  อินทรัศมี
 

ภาระหน้าที� 

 1.  จดัประชมุคณะกรรมการวางแผนการดําเนินการ

 2.  นําผลการประเมินหรือปัญหาและอปุสรรคในการจดังานปีที�ผ่านมาใช้ในการตดัสินใจวางแผน

 3. ประสานงานและสื�อสารให้สมาชิกในสาขาวิชาทราบ

 4. ดําเนินการจดัโครงการ

 5.  สรุปและประเมินผลการจดัโครงการ

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 93/2562 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการวันปล่อยของ 

-------------------------------------------------------------- 

นของ คณะกรรมการโครงการวนัปลอ่ยของ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพคณะฯ จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว โดยมีวาระการทํางานตั �งแตว่นัที� 

ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

อาจารย์ดําเกิง  ฐิตะปิยะศกัดิ�    ประธาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ� เกิดอรุณสขุศรี  กรรมการ

อาจารย์ยทุธ  อทุยานินทร์     กรรมการ

เพ็ชรอไุร     กรรมการ

อาจารย์ปานรัตน  กริชชาญชยั    กรรมการ

อาจารย์อเนญชา  กลิ�นเกสร    กรรมการ

นางสาวชลุีพร  รัตน์วงศ์     กรรมการ

นางสาวสกุญัญา  ทนุทวีศิลศกัดิ�    กรรมการ

นางสาวพรพชัรนนัท์  เพียรไธสง    กรรมการ

นายณฐัพล  พรพรหม     กรรมการ

นางสาวศภุาพิชญ์ กลํ�าเมือง    กรรมการ

อาจารย์กิตติพงษ์  อินทรัศม ี    กรรมการและเลขานกุาร

จดัประชมุคณะกรรมการวางแผนการดําเนินการ 

หรือปัญหาและอปุสรรคในการจดังานปีที�ผ่านมาใช้ในการตดัสินใจวางแผน

ประสานงานและสื�อสารให้สมาชิกในสาขาวิชาทราบ 

ดําเนินการจดัโครงการ 

สรุปและประเมินผลการจดัโครงการ 

 

 สั�ง  ณ  วนัที�   1 สิงหาคม  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมี

ะการทํางานตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

หรือปัญหาและอปุสรรคในการจดังานปีที�ผ่านมาใช้ในการตดัสินใจวางแผน 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการ

---------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของ คณะ

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะฯ จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว โดยมีวาร

ตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 2562– วนัที� 31 

 1.  อาจารย์ดําเกิง  ฐิตะปิยะศกัดิ�

 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 3.  อาจารย์ยทุธ  อทุยานินทร์

 4.  อาจารย์ศิรินชุ  เพ็ชรอไุร

 5.  อาจารย์ปานรัตน  กริชชาญชยั

 6.  อาจารย์อเนญชา  กลิ�นเกสร

 7.  นางสาวชลุีพร  รัตน์วงศ์

 8.  นางสาวสกุญัญา  ทนุทวีศิลศกัดิ�

 9.  นางสาวพรพชัรนนัท์  เพียรไธสง

 10. นายณฐัพล  พรพรหม

 11. นายธีระภทัร์ เรืองฤทธิ�กลุ

 12. นายพงษ์เทพ โพธิ�นิ�มแดง

 13. อาจารย์กิตติพงษ์  อินทรัศมี

ภาระหน้าที� 

 1.  ขออนมุตัิจดัโครงการ

 2.  จดัประชมุคณะกรรมการวางแผนดําเนินการ

 3.  ติดตอ่ประสานงานหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก

 4. แบ่งกลุม่นกัศกึษา และมอบหมายหมายในการดําเนิ

 5.  แสดงผลงานละครเวที 

 6.  สรุปผลการประเมินโครงการ

   

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 94/2562 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการCurtain Up!: เทศกาลละครกรุงเทพฯ ปี 

เรื�อง อุษาอัคนี “Sangkuriang”   
-------------------------------------------------------------- 

 

เพื�อให้การดําเนินงานของ คณะกรรมการโครงการเทศกาลละครกรุงเทพฯ ปี2561

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะฯ จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว โดยมีวาร

31 กรกฎาคม 2563 ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

อาจารย์ดําเกิง  ฐิตะปิยะศกัดิ�    ประธาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ� เกิดอรุณสขุศรี  กรรมการ

อาจารย์ยทุธ  อทุยานินทร์     กรรมการ

เพ็ชรอไุร     กรรมการ

อาจารย์ปานรัตน  กริชชาญชยั    กรรมการ

อเนญชา  กลิ�นเกสร    กรรมการ

นางสาวชลุีพร  รัตน์วงศ์     กรรมการ

นางสาวสกุญัญา  ทนุทวีศิลศกัดิ�    กรรมการ

นางสาวพรพชัรนนัท์  เพียรไธสง    กรรมการ

นายณฐัพล  พรพรหม     กรรมการ

นายธีระภทัร์ เรืองฤทธิ�กลุ     กรรมการ

โพธิ�นิ�มแดง     กรรมการ

อาจารย์กิตติพงษ์  อินทรัศม ี    กรรมการและเลขานกุาร

ขออนมุตัิจดัโครงการ 

จดัประชมุคณะกรรมการวางแผนดําเนินการ 

ติดตอ่ประสานงานหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก 

แบ่งกลุม่นกัศกึษา และมอบหมายหมายในการดําเนินงานแตล่ะหน้าที� 

แสดงผลงานละครเวที เรื�อง อษุาอคันี “Sangkuriang”   

สรุปผลการประเมินโครงการ 

 สั�ง  ณ  วนัที�   1 สิงหาคม  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

เทศกาลละครกรุงเทพฯ ปี 2562  

2561 ดําเนินไปด้วย

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะฯ จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว โดยมีวาระการทํางาน

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการ

 --------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของ คณะกรรมการโครงก

ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะฯ จงึเหน็สมค

ทํางานตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 2562–

 1.  อาจารย์ดําเกิง  ฐิตะปิยะศกัดิ�

 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 3.  อาจารย์ยทุธ  อทุยานินท

 4.  อาจารย์ศิรินชุ  เพ็ชรอไุร

 5.  อาจารย์ปานรัตน  กริชชาญชยั

 6.  อาจารย์อเนญชา  กลิ�นเกสร

 7.  นางสาวศภุาพิชญ์ กลํ�าเมือง

 8.  นายจรัสกร ไผท่อง

 9.  นางสาวศศิธาร มั�นเจริญพร

 10. นางสาวมณีรัตน์ ใจแก้วทิ

 11. นายพสเุทพ กาญจนศรีศิลป์

 12. อาจารย์กิตติพงษ์  อินทรัศมี
 

ภาระหน้าที� 

 1.  ขออนมุตัิจดัโครงการ

 2.  จดัประชมุคณะกรรมการวางแผนดําเนินการ

 3.  ติดตอ่ประสานงานหน่วยงานภายใน และห

 4.  เตรียมความพร้อมการผลิตละครเวที 

 5.  ฝึกซ้อมการแสดง และจดั

 6.  สรุปผลการประเมินโครงการ

   

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 95/2562 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการ Curtain Up!: การสร้างสรรค์ละครเวท ี

เรื�อง  “DNA” 
-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของ คณะกรรมการโครงการ การสร้างสรรค์ละครเวทีเรื�อง 

ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะฯ จงึเหน็สมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว โดยมีวาระการ

– วนัที� 31 กรกฎาคม 2563 ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

อาจารย์ดําเกิง  ฐิตะปิยะศกัดิ�    ประธาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ� เกิดอรุณสขุศรี  กรรมการ

อาจารย์ยทุธ  อทุยานินทร์     กรรมการ

เพ็ชรอไุร     กรรมการ

อาจารย์ปานรัตน  กริชชาญชยั    กรรมการ

อาจารย์อเนญชา  กลิ�นเกสร    กรรมการ

นางสาวศภุาพิชญ์ กลํ�าเมือง    กรรมการ

นายจรัสกร ไผท่อง     กรรมการ

นางสาวศศิธาร มั�นเจริญพร    กรรมการ

นางสาวมณีรัตน์ ใจแก้วทิ     กรรมการ

นายพสเุทพ กาญจนศรีศิลป์    กรรมการ

อาจารย์กิตติพงษ์  อินทรัศม ี    กรรมการและเลขานกุาร

ขออนมุตัิจดัโครงการ 

จดัประชมุคณะกรรมการวางแผนดําเนินการ 

ติดตอ่ประสานงานหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก 

เตรียมความพร้อมการผลิตละครเวที มอบหมายหมายในการดําเนินงานแตล่ะหน้าที�

ฝึกซ้อมการแสดง และจดัแสดงผลงานการสร้างสรรค์ เรื�อง “DNA” 

สรุปผลการประเมินโครงการ 

 

 สั�ง  ณ  วนัที�   1 สิงหาคม  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

การสร้างสรรค์ละครเวท ี 

าร การสร้างสรรค์ละครเวทีเรื�อง “DNA”  ดําเนินไป

วรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักลา่ว โดยมีวาระการ

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

าร 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

มอบหมายหมายในการดําเนินงานแตล่ะหน้าที� 

เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการทศันศึกษาศิลปวัฒนธรรม

 --------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของ

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักล่าว โดยมีวาระการทํางาน

ตั �งแตว่นัที� 1 สิงหาคม 2562– วนัที� 31 

 1.  อาจารย์ดําเกิง  ฐิตะปิยะศกัดิ�

 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 3.  อาจารย์ยทุธ  อทุยานินทร์

 4.  อาจารย์ศิรินชุ  เพ็ชรอไุร

 5.  อาจารย์ปานรัตน  กริชชาญชยั

 6.  อาจารย์อเนญชา  กลิ�นเกสร

 7.  อาจารย์กิตติพงษ์  อินทรัศมี
 

ภาระหน้าที� 

 1.  ขออนมุตัิจดัโครงการ

 2.  ติดตอ่ประสานงานหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก

 3.  แบ่งกลุม่นกัศกึษา และมอบหม

 4.  ดําเนินการจดัโครงการ

 5.  นกัศกึษานําเสนอผลงานหนงัสารคดีสั �นที�ได้จากการเรียนรู้การสร้างสรรค์ละคร

 6.  สรุปผลการประเมินโครงการ

 

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 96/2562 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการทศันศึกษาศิลปวัฒนธรรม

-------------------------------------------------------------- 
 

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการโครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม

บร้อยและมีประสิทธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักล่าว โดยมีวาระการทํางาน

31 กรกฎาคม 2563 ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

อาจารย์ดําเกิง  ฐิตะปิยะศกัดิ�    ประธาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ� เกิดอรุณสขุศรี  กรรมการ

อาจารย์ยทุธ  อทุยานินทร์     กรรมการ

เพ็ชรอไุร     กรรมการ

อาจารย์ปานรัตน  กริชชาญชยั    กรรมการ

อาจารย์อเนญชา  กลิ�นเกสร    กรรมการ

อาจารย์กิตติพงษ์  อินทรัศม ี    กรรมการและเลขานกุาร

มตัิจดัโครงการ 

ติดตอ่ประสานงานหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก 

แบ่งกลุม่นกัศกึษา และมอบหมายหมายผลิตหนงัสารคดีสั �นในชั �นเรียน 

ดําเนินการจดัโครงการ 

นกัศกึษานําเสนอผลงานหนงัสารคดีสั �นที�ได้จากการเรียนรู้การสร้างสรรค์ละคร

สรุปผลการประเมินโครงการ 

 สั�ง  ณ  วนัที�   1  สิงหาคม  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการทศันศึกษาศิลปวัฒนธรรม 

กรรมการโครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม ดําเนินไปด้วย 

บร้อยและมีประสิทธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักล่าว โดยมีวาระการทํางาน

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

นกัศกึษานําเสนอผลงานหนงัสารคดีสั �นที�ได้จากการเรียนรู้การสร้างสรรค์ละคร/การแสดงในชั �นเรียน 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการเทศกาลละครก่อนจบ ปีการศึกษา 

 ----------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของ

ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักล่าว โดยมีวาระการ

ทํางานตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 2562–

 1.  อาจารย์ดําเกิง  ฐิตะปิยะศกัดิ�

 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 3.  อาจารย์ยทุธ  อทุยานินทร์

 4.  อาจารย์ศิรินชุ  เพ็ชรอไุร

 5.  อาจารย์ปานรัตน  กริชชาญชยั

 6.  อาจารย์อเนญชา  กลิ�นเกสร

 7.  นายพงศ์เทพ โพธิ�นิ�มแดง

 8.  นายจิรายสุ พฤกสวสัดิ�นนท์

 9.  อาจารย์กิตติพงษ์  อินทรัศมี
 

ภาระหน้าที� 

 1.  ขออนมุตัิจดัโครงการ

 2.  ติดตอ่ประสานงานหน่วยงาน

 3.  ประสานงานทีมงานและคดัเลอืกนกัแสดง

 4.  ดําเนินการจดัโครงการ

 5.  นกัศกึษานําเสนอผลงานที�ได้จากการเรียนรู้การสร้างสรรค์ละคร

 6.  สรุปผลการประเมินโครงการ

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 97/2562 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการเทศกาลละครก่อนจบ ปีการศึกษา 

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการโครงการเทศกาลละครก่อนจบ ปีการศกึษา 

ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักล่าว โดยมีวาระการ

– วนัที� 31 กรกฎาคม 2563 ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

อาจารย์ดําเกิง  ฐิตะปิยะศกัดิ�    ประธาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ� เกิดอรุณสขุศรี  กรรมการ

อาจารย์ยทุธ  อทุยานินทร์     กรรมการ

เพ็ชรอไุร     กรรมการ

อาจารย์ปานรัตน  กริชชาญชยั    กรรมการ

อาจารย์อเนญชา  กลิ�นเกสร    กรรมการ

นายพงศ์เทพ โพธิ�นิ�มแดง     กรรมการ

นายจิรายสุ พฤกสวสัดิ�นนท์    กรรมการ

อาจารย์กิตติพงษ์  อินทรัศม ี    กรรมการและเลขานกุาร

ขออนมุตัิจดัโครงการ 

ติดตอ่ประสานงานหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก 

ประสานงานทีมงานและคดัเลอืกนกัแสดง 

ดําเนินการจดัโครงการ 

นกัศกึษานําเสนอผลงานที�ได้จากการเรียนรู้การสร้างสรรค์ละคร/การแสดงในชั �นเรียนในรูปแบบละครเวที

สรุปผลการประเมินโครงการ 

 

 สั�ง  ณ  วนัที�   1  สิงหาคม  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการเทศกาลละครก่อนจบ ปีการศึกษา 2562 

กรรมการโครงการเทศกาลละครก่อนจบ ปีการศกึษา 2562 ดําเนิน

ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดงักล่าว โดยมีวาระการ

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

การแสดงในชั �นเรียนในรูปแบบละครเวที 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการจัดตั �งและพัฒนาหลักสูตร 

 --------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของ

2562 ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะฯ จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักล่าว โดย

มีวาระการทํางานตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน

 1.  อาจารย์ดําเกิง  ฐิตะปิยะศกัดิ�

 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

 3. อาจารย์ดร.มานีนนัท์ หรูรักวิทย์

 4.  อาจารย์ยทุธ อทุยานินทร์

 5.  อาจารย์ศริินชุ  เพ็ชรอไุร

 6.  อาจารย์ปานรัตน  กริชชาญ

 7.  อาจารย์อเนญชา  กลิ�นเกสร

 8.  อาจารย์กิตติพงษ์  อินทรัศมี
 

ภาระหน้าที� 

 1.  ขออนมุตัิจดัโครงการ

 2.  ติดตอ่ประสานงานหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก

 3.  ประชมุแนวทางการจดัตั �งหลกัสตูร

 4.  ดําเนินการร่างและเตรียมจดัตั �งหลกัสตูร

 5.  นําเสนอรายวิชาเพื�อขออนมุตัิจดัตั �งและพฒันาหลกัสตูรเพื�อเผยแพร่

 6.  สรุปผลการประเมินโครงการ

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 98/2562 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการโครงการจัดตั �งและพัฒนาหลักสูตร (BTEC ) ปีการศึกษา 

-------------------------------------------------------------- 

นของคณะกรรมการโครงการจัดตั �งและพัฒนาหลกัสูตร 

ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะฯ จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักล่าว โดย

มิถนุายน 2562– วนัที� 31 กรกฎาคม 2563 ดงัรายนามตอ่ไปนี �

ดําเกิง  ฐิตะปิยะศกัดิ�    ประธาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ� เกิดอรุณสขุศรี  กรรมการ

มานีนนัท์ หรูรักวิทย์    กรรมการ

อาจารย์ยทุธ อทุยานินทร์     กรรมการ

เพ็ชรอไุร     กรรมการ

อาจารย์ปานรัตน  กริชชาญชยั    กรรมการ

อเนญชา  กลิ�นเกสร    กรรมการ

อาจารย์กิตติพงษ์  อินทรัศม ี    กรรมการและเลขานกุาร

ขออนมุตัิจดัโครงการ 

ติดตอ่ประสานงานหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก 

ประชมุแนวทางการจดัตั �งหลกัสตูร 

และเตรียมจดัตั �งหลกัสตูร 

นําเสนอรายวิชาเพื�อขออนมุตัิจดัตั �งและพฒันาหลกัสตูรเพื�อเผยแพร่ 

สรุปผลการประเมินโครงการ 

 

 สั�ง  ณ  วนัที�   1  สิงหาคม  2562 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2562 

กรรมการโครงการจัดตั �งและพัฒนาหลกัสูตร (BTEC) ปีการศกึษา 

ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะฯ จงึเห็นสมควรแตง่ตั �งคณะกรรมการชดุดงักล่าว โดย

ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานกุาร 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  



 
 

 

เรื�อง  แต่งตั �ง

 --------------------------------------------------------------

 เพื�อให้การดําเนินงานของ

ประสิทธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการ

ถึงวันที� 31 พฤษภาคม 2563  ดงัรายนามตอ่ไปนี �

 1. อาจารย์นิรันดร์  ขมุบางลี�

 2. นางสาวพรธิตา จรัสพนัธ์

 3. นางสาวภานวุรรณ์ สมศรี

 4. นางสาวณฐัวดี หลําเนียม

 5. นายณภทัร สทิธรศิรา

 6. นายณฐิัวฒิุ มณีช่วง
 

ภาระหน้าที�  

 1. ประชมุร่วมตวัแทนนกัศกึษาปี 

 2. วางแผนการจดักิจกรรม

 3. จดัหาผู้ นํากิจกรรม

 4. จดัเตรียมสถานที�และดแูลความเรียบร้อย

 5. ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมไปยงัผู้ ที�เกี�ยวข้อง

 6. ดําเนินการและสรุปผลการจดักิจกรรม

  

 

   

 

 

 

   

   

คาํสั� ง 
ที�  มศ 99/2562 

แต่งตั �งคณะกรรมการ EBC Meet & Greet 2019 

-------------------------------------------------------------- 

เพื�อให้การดําเนินงานของกรรมการEBC Meet & Greet 2019 ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

จึงเห็นสมควรแต่งตั �งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระตั �งแต่วนัที� 

ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

อาจารย์นิรันดร์  ขมุบางลี�    ประธาน 

นางสาวพรธิตา จรัสพนัธ์    รองประธาน 

นางสาวภานวุรรณ์ สมศรี    กรรมการ 

นางสาวณฐัวดี หลําเนียม    กรรมการ 

นายณภทัร สทิธรศิรา    กรรมการ 

นายณฐิัวฒิุ มณีช่วง    กรรมการและเลขานกุาร

ประชมุร่วมตวัแทนนกัศกึษาปี 2-4 

วางแผนการจดักิจกรรม 

จดัหาผู้ นํากิจกรรม 

จดัเตรียมสถานที�และดแูลความเรียบร้อย 

ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมไปยงัผู้ ที�เกี�ยวข้อง 

ะสรุปผลการจดักิจกรรม 

 สั�ง  ณ  วนัที�   25  พฤษภาคม  2563

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี

 คณบดี 

 

ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

าระตั �งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2562  

กรรมการและเลขานกุาร 

3 

กิตติศกัดิ�   เกิดอรุณสขุศรี)  
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