
 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 1 /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร คณะมนุษยศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การบริหารงานในคณะมนุษยศาสตร์ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
คณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารคณะ  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2565  ดังรายนามต่อไปนี้                     
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ  เกิดอรุณสุขศรี   ประธาน 

  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
 2. อาจารย์นิภาพรรณ   สิงหพันธุ์   กรรมการ 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 3. อาจารย์ ดร.ปาจรีย์   หวังรุ่งกิจ   กรรมการ 
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 4. อาจารย์วุทธินันท์ อ๊อกกังวาล   กรรมการ 
  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา / ประธานฝ่ายส่งเสริมการรับนักศึกษา 
 5. อาจารย์ปณวัฒน์ วัฒนวิทย์   กรรมการ 
  ประธานฝ่ายวิเทศ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี  ชวนไชยสิทธิ์   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา / ประธานฝ่ายบริการวิชาการ 
 7. รองศาสตราจารย์ขนิษฐา  จิตชินะกุล   กรรมการ 
  หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาภาษาตะวันออก/ประธานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 8. อาจารย์ ดร.จักรพันธ์   เรียมลิว   กรรมการ 
  หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 9. อาจารย์ยุทธ อุทยานินทร์   กรรมการ 
  หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ/ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 10. อาจารย์ ดร.ภาสกร  เชื้อสวย   กรรมการ 
  ประธานฝ่ายส่งเสริมงานวิชาการและวิจัย 
 11.   อาจารย์นวลน้อย  ตระกูลกิตติไพศาล  กรรมการ 
  ประธานฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน 

 12. อาจารย์ ดร.จินดาพร  พินพงทรัพย์   กรรมการ 
  ประธานโครงการ HM stars 



 
 

 

 13. รองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์  ศรีสมถวิล   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติจีน(CIC)/(หัวหน้าหลักสูตรภาษาจีนเพื่ออาชีพ 2+2) 
        14. นางสาวจันจิรา จันทรานุสรณ์     เลขานุการ 
  

 
 
ภำระหน้ำที่ 
 1. พิจารณากลยุทธ์ แผนงาน การด าเนินงานตามแผนงาน และการด าเนินโครงการของคณะวิชา 
 2. พิจารณาเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร การเปิดหลักสูตรใหม่ และการปิดหลักสูตร 
 3. พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ในด้านการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ และผล

การปฏิบัติงานประจ าปี การลาท าผลงานทางวิชาการ 
 4. พิจารณาเรื่องการให้ทุนการศึกษา การลาศึกษาต่อ และการลาประเภทต่างๆ ตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัย 
 5.  กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนที่จะน าเสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
  มหาวิทยาลัย 

  
   
      สั่ง  ณ  วันที่   10 สิงหาคม  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที่  มศ 2 /2564 
เรื่อง  แต่งตั้งกรรมกำรบริหำรหลักสูตร (กบล) 
 คณะมนุษยศำสตร ์ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

-------------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การบริหารงานของกรรมการบริหารหลักสูตร ในคณะมนุษยศาสตร์ด าเนินไปอย่าง
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารคณะ  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565  ดังรายนามต่อไปนี้     

. 1. คณบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ เกิดอรุณสุขศรี 
 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  อาจารย์นิภาพรรณ  สิงหพันธุ์ 
 3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร   อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ  
 4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   อาจารย์วุทธินันท์ อ๊อกกังวาล 
  ประธานฝ่ายส่งเสริมการรับนักศึกษา     
 5. ประธานฝ่ายวิเทศ   อาจารย์ปณวัฒน์ วัฒนวิทย์ 
 6. หัวหน้ากลุ่มสาขาตะวันออก   รองศาสตราจารย์ ขนิษฐา จิตชินะกุล 
  ประธานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา     
 7. หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ เรียมลิว 
 8. หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ     อาจารย์ยุทธ อุทยานินทร์ 
                                                                 ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์  

   
 9. หัวหน้าหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  รองศาสตราจารย์ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร  
 10.หัวหน้าหลักสูตรภาษาจีน    อาจารย์เบญจรัตน์ ลักขณาวงศ์ 
 11.หัวหน้าหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น   อาจารย์รัตน์จิต ทองเปรม 
 12.หัวหน้าหลักสูตรสหวิทยาการ   รองศาสตราจารย์ ดร.อุสา สุทธิสาคร 
 13.หัวหน้าหลักสูตรภาษาเกาหลี   อาจารย์ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่าม 
 14.หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและการแปล ดร.ภาสกร เชื้อสวย  
 15.หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกจิ อาจารย์นิรันดร์ ขุมบางลี่  
 16.หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจสองภาษา  อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์  
 17.หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ดร.อรภัทร พุกกะเวส 
 18.หัวหน้าหลักสูตรศิลปะการแสดง    อาจารย์ด าเกิง ฐิตะปิยะศักด์ิ 
 19.ประธานโครงการสอนภาษาไทยให้นักศึกษาจีน  อาจารยส์ุมณฑา ศักด์ิชัยสมบูรณ์ 



 
 

 

ภำระหน้ำที่ 
 1. พิจารณาด าเนินการโครงการต่าง  ๆตามนโยบายของคณะวิชา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 2. บริหารจัดงานด้านงบประมาณของสาขาวิชาที่ได้รับจากคณะวิชา อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
 3. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากคณะวิชา ให้อาจารย์ในสาขาวิชาทราบ 
 5.  กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนที่จะน าเสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะฯ 
  

   
      สั่ง  ณ  วันที่   10 สิงหาคม  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศร)ี  
   คณบดี 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 3 /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งเลขำนุกำรกลุ่ม/หลักสูตร  
 คณะมนุษยศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

-------------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การบริหารงานของเลขานุการหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ด าเนินไปอย่างเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ  คณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารคณะ  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ดังรายนามต่อไปนี้     

1. อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์  เลขานุการกลุ่มภาษาอังกฤษ 
2. ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์   เลขานุการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพฯ                 
3. ดร.ณฐาพร ศรีจ านง    เลขานุการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ 

สื่อสารธุรกิจ      สื่อสารธุรกิจ 
4. อาจารย์รสสุคนธ์ รัตนธาดา  เลขานุการหลักสูตรภาษาอังกฤษและการแปล 
5. ดร.ศันสนีย์ ปัญญาเลิศ   เลขานุการหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ-สองภาษา 
6. อาจารย์สุกัญญา สุขวิบูลย์  เลขานุการหลักสูตรสหวิทยาการ 
7. อาจารย์กิตติพงษ์ อินทรัศมี  เลขานุการหลักสูตรศิลปะการแสดง  
8. ดร.สุพัตรา ห.เพียรเจริญ   เลขานุการหลักสูตรภาษาจีน 
9. ดร.สุพัชชา อินทุโศภณ   เลขานุการหลักสูตรภาษาเกาหลี  
10. อาจารย์นงลักษณ์ บัณฑุวงศ์  เลขานุการหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

ภำระหน้ำที่  
 1.ประสานงาน ภาระงานต่างๆในหลักสูตร 
 2. จัดการระบบงานเอกสารต่างๆ ในหลักสูตร 
 3. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  
      สั่ง  ณ  วันที่   10 สิงหาคม  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศร)ี  
   คณบดี 

 



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที่  มศ 4 /2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเทียบโอนรำยวิชำ 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการเทียบโอน  คณะฯจึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี ้

1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน 
2. อาจารย์รัตน์จิต  ทองเปรม กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร กรรมการ 
4. อาจารย์เบ็ญจรัตน์ ลักขณาวงศ์ กรรมการ 
5. ดร.สุพัตรา ห.เพียรเจริญ กรรมการ 
6. อาจารย์ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่าม กรรมการ  
7. ดร.สรายุทธ เลิศปัจฉิมนันท์ กรรมการ 
8. ดร.จักรพันธ์  เรียมลิว กรรมการ 
9. ดร.อรภัทร  พุกกะเวส 

 
ภำระหน้ำที่ 

1. ต้ังหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนรายวิชาต่างๆ 
2. ส่งต่อข้อมูลไปให้อาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. เทียบโอนรายวิชาให้นักศึกษา   

                
 

                                                                                สั่ง ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 
 
 

                                                                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ เกิดอรุณสุขศรี 
                                                                                                         คณบดี  

 
 

 
 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 5 /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมกำรศูนย์ภำษำ 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการศูนย์ภาษา ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
คณะฯจึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี ้

 1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ เกิดอรุณสุขศรี  ที่ปรึกษา  
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี  ชวนไชยสิทธิ์  ประธาน  

 3.  ดร.จักรพันธ์ เรียมลิว     กรรมการ 
 4.   อาจารย์นิภาพรรณ  สิงหพันธุ์    กรรมการ 
 5.  อาจารย์ ดร.ศิริอร  ละดาห์    กรรมการ 
 6. อาจารย์นฤพนธ์  สอนศรี     กรรมการ 
 7.  อาจารย์ ดร.สุพัตรา ห.เพียรเจริญ    กรรมการ 
 8.  อาจารย์นิรันดร์ ขุมบางลี่     กรรมการ 
 9.  อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ ปัญญาเลิศ    กรรมการ 
 10. นางสาวยุวดี  ผ่องแผ้ว     กรรมการและเลขานุการ 
 

ภำระหน้ำที่ 
 1. ออกแบบหลักสูตรการอบรมทางภาษาเพื่อเสริมศักยภาพทางภาษาแก่นักศึกษาบุคลากร
และบุคคลภายนอก 
 2. ด าเนินการเพื่อเปิดหลักสูตร  สอน  ประเมินผล 
 3. จัดการสอบวัดความสามารถทางภาษา 
 4.  บริการรับแปลงานเอกสาร 
    
   สั่ง  ณ  วันที่   13  สิงหาคม  2564 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 6 /2564  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรหำรำยได้ (ภำคต้น) 
คณะมนุษยศำสตร์ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

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

 เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการโครงการหารายได้คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2563 ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุด

ดังกล่าวโดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 

 1. อาจารย์ยอดหญิง จิตรีขันธ์    ประธาน 

 2. อาจารย์สุวิมล โกศลกาญจน์    กรรมการ 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจจิมา วัชราภรณ์   กรรมการ 

 4. ดร.สุพัตรา ห. เพียรเจริญ     กรรมการ 

 5. อาจารย์รสสุคนธ์ รัตนธาดา     กรรมการ 

 6. ดร.ณฐาพร ศรีจ านง     กรรมการ 

 7. ดร.นพณัฐ เลิศสุทธิผล     กรรมการ 

 8. ดร.พรณิชา วีระคัณโฑ     กรรมการ 

 9. ดร.ภาสกร เชื้อสวย     กรรมการ 

 10. อาจารย์ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่าม    กรรมการ 

 11. ดร.อรภัทร พุกกะเวส     กรรมการ 

 12. ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์     กรรมการ 

 13. ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล     กรรมการ 

   

ภำระหน้ำที่  จ าหน่ายหนังสือเรียนภาคต้นให้กับนักศึกษา 
 
   สั่ง  ณ  วันที่   21 กันยายน  2564 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 7 /2564  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรหำรำยได้ (ภำคปลำย) 
คณะมนุษยศำสตร์ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

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

 เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการโครงการหารายได้คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2564 ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุด

ดังกล่าวโดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 

 1. อาจารย์ยอดหญิง จิตรีขันธ์    ประธาน 

 2. อาจารย์สุวิมล โกศลกาญจน์    กรรมการ 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจจิมา วัชราภรณ์   กรรมการ 

 4. อาจารย์เบ็ญจรัตน์ ลักขณาวงศ์    กรรมการ 

 5. อาจารย์รสสุคนธ์ รัตนธาดา     กรรมการ 

 6. ดร.นพณัฐ เลิศสุทธิผล     กรรมการ 

 7. ดร.ภาสกร เชื้อสวย     กรรมการ 

 8. อาจารย์ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่าม    กรรมการ 

 9. ดร.สุพัตรา ห. เพียรเจริญ     กรรมการและเลขานุการ 

  

   

ภำระหน้ำที่  จ าหน่ายหนังสือเรียนภาคปลาย ให้กับนักศึกษา 
 
   สั่ง  ณ  วันที่   21 มกราคม  2565 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
 
 
 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 8/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประชุมระดับชำติและนำนำชำติ คณะมนุษยศำสตร์ 
“เส้นทำงสู่ศักยภำพของมนุษยศำสตร์: มุมมองเชิงสหวิทยำกำร”                                                 

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

เพื่อให้การด าเนินงานด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะฯจึงเห็นสมควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดดังกล่าว โดยมีวาระต้ังแต่ วันที่ 10 กันยายน 2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ดัง
รายนามต่อไปนี้ 

1. รองศาสตราจารย ์ดร. อุสา สุทธิสาคร    ที่ปรึกษา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ดรุณี ดุจสิค    ประธาน 
3.  ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก      รองประธาน 
4.  ดร.ภาสกร เชื้อสวย      กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.ณุวีร์ ชมพูชาติ    กรรมการ 
6. ดร. จักรพันธ์ เรียมลิว      กรรมการ 
7. ดร.ณฐาพร ศรีจ านง      กรรมการ 
8. ดร.ศิริอร ละดาห ์      กรรมการ 
9. ดร.ศันสนีย ์ปัญญาเลิศ     กรรมการ 
10. อาจารย์นิรันดร ์ขุมบางลี่     กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. รัฐกิตติ เลิศวิศวะ   กรรมการ 
12. ดร.จินดาพร พินพงทรัพย์     กรรมการ 
13. ดร.สุพัชชา อินทุโศโภน     กรรมการ 
14.อาจารย์ยุทธ อุทยานินทร์     กรรมการ 
15. อาจารย์สุมณฑา ศักด์ิชัยสมบูรณ์    กรรมการ    
16. อาจารย์สุกัญญา สุขวิบูลย์     กรรมการ 
17. ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล     กรรมการ 
18. นางอรทัย สุขโสด       กรรมการ 
19. ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์     กรรมการและเลขานุการ 
        
ภำระหน้ำที่ 
  ด าเนินงานการจัดประชุมระดับชาติและนานาชาติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 



 
 

 

 
    สั่ง  ณ  วันที่   21 กันยายน  2564 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที่  มศ 9/2564 
เรือ่ง  แต่งตั้งคณะกรรมกำร ก ำกับมำตรฐำนภำยใน  

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

เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการ ก ากับมาตรฐานภายใน ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ คณะฯจึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม  

2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ดังรายนามต่อไปนี้  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ประธาน 

 

หลักสูตรภำษำอังกฤษเพื่ออำชีพและกำรสื่อสำรนำนำชำติ  

1. ดร.ภาสกร เชื้อสวย      กรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ดุจสิค    กรรมการ 

3. ดร.จันทร์ปรียา บุณยรัตพันธุ์     กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ณุวีร์ ชมพูชาติ    กรรมการ  

5. ดร.ณัฐาพร ศรีจ านง      กรรมการ  

6. ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก      กรรมการ 

7. ดร.ศิริอร ละดาห์      กรรมการ 

 

หลักสูตรภำษำญี่ปุ่น  

1. ผศ.ดร.อัจจิมา วัชราภรณ์     กรรมการ 

2. อาจารยอั์จฉรา เสรีพันธ์พานิช     กรรมการ 

3. อาจารยร์ัตน์จิต ทองเปรม     กรรมการ 

 

หลักสูตรภำษำไทย 

1. รองศาสตราจารย์ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร   กรรมการ 

2. รองศาสตราจารยข์นิษฐา จิตชินะกุล    กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม    กรรมการ 



 
 

 

4. อาจารยส์ุมณฑา ศักด์ิชัยสมบูรณ์    กรรมการ 

5. อาจารยส์ุวิมล โกศลกาญจน์     กรรมการ 

 

หลักสูตรสหวิทยำกำร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุสา สุทธิสาคร    กรรมการ 

2. ดร.ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ      กรรมการ 

3. ดร.สรายุทธ เลิศปัจฉิมนันท์     กรรมการ 

  

ภำระหน้ำที่ 

1. พิจารณาเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบวิชาต่างๆ  

2. ให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาแก้ไข (ถ้ามี) 

3. พิจารณาการประเมินผลของการสอบ  

 

               

                   สั่ง ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 

 

 

                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ เกิดอรุณสุขศรี 

                                                                                     คณบดี  
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 10/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำร ฝ่ำยสำนสัมพันธ์ศิษย์เก่ำ HM 
 -------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการ ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
คณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 

 1. อาจารย์ดร.ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ    ประธาน 
 2.   อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี     กรรมการ 
 3.   อาจารย์ ดร.จันทร์ปรียา บุณยรัตพันธุ์   กรรมการ 
 4.   อาจารย์ ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ   กรรมการ 
 5. อาจารย์ ดร.ธีระวุฒิ สุนทรา    กรรมการ 
 6. อาจารย์กิตติพงษ์ อินทรัศมี    กรรมการ 
 7. อาจารย์ ดร.จันทร์ปรียา บุณยรัตพันธุ์   กรรมการ 
 8.  อาจารย์ วุทธินันท์ อ๊อกกังวาน     กรรมการ 
 9. นายดาวรุ่ง วงสุวรรณ์     กรรมการ 
ภำระหน้ำที่ 

 1.  หาข้อมูลศิษย์เก่าของคณะมนุษยศาสตร์ทุกรุ่นจากหน่วยงานต่าง ๆ ของ 

มหาวิทยาลัย เช่น สมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 

 2.  จัดท าแบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่าของคณะมนุษยศาสตร์ 

 3.  หาช่องทางส่งแบบสอบถามไปยังศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆ เพื่อหาข้อมูลให้แก่คณะ 

 4.  สรุปรายชื่อและฐานข้อมูลของศิษย์เก่าให้กับคณะฯ 

    
   สั่ง  ณ  วันที่   23 พฤศจิกายน  2564 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
 



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที่  มศ 11/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำ  

คณะมนุษยศำสตร์ ครบรอบ 42 ปี 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 
 1. ดร.ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ     ประธาน 
 2. รองศาสตราจารย์บัวผัน  สุพรรณยศ   กรรมการ 
 3. อาจารย์กิตติพงษ์ อินทรัศมี    กรรมการ 
 4. อาจารย์ปณวัฒน์ วัฒนวิทย์     กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร   กรรมการ 
 6. นายดาวรุ่ง วงสุวรรณ์    กรรมการ 
  
ภำระหน้ำที่ 

 1.  ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทราบ 
 2. จัดพิธีสักการะพระพรหมเทวา พระภูมิชัยมงคล และแม่ไทร 
 3. ดูแลสถานที่จัดงาน รวมทั้งเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ 
 4. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นิมนต์พระสงฆ์ จัดหารรถรับ-ส่งพระ 
 5. ดูแล ประสานงานการจัดเตรียมอาหารกลางวันข้าวหม้อแกงหม้อ  
 

    
   สั่ง  ณ  วันที่   23 พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
  



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 12/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนปีใหม่ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1.  อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ    ที่ปรึกษา 

 2. รองศาสตราจารย์บัวผัน  สุพรรณยศ   ประธาน 
 2. อาจารย์ปณวัฒน์ วัฒนวิทย์   กรรมการ 
 3. ดร.นพณัฐ เลิศสุทธิผล     กรรมการ 
 4. ดร.สุพัตรา ห. เพียรเจริญ     กรรมการ 
 5. อาจารย์ด าเกิง ฐิตะปิยะศักด์ิ    กรรมการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ชลธิชา ศาลิคุปต   กรรมการ 
 7. ดร.ปาริฉัฐษร์ วงศ์สุวรรณ    กรรมการ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุรี สุชนวนิช   กรรมการ 
 9.   นางสาวจันจิรา จันทรานุสรณ์    กรรมการและเลขานุการ 
 

ภำระหน้ำที่ 
 1.  ดูแลรับผิดชอบในส่วนของกิจกรรมช่วงงานเลี้ยงปีใหม่ 
 2. จัดท าสลากของขวัญ รวมทั้งจัดซื้อ จัดหาของขวัญ ของรางวัล 
 3. วางแผนรูปแบบกิจกรรมบันเทิงต่างๆ  
 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   23  พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศร)ี  
   คณบดี 

 
 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 13/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำอำจำรย์ดีเด่น ปีกำรศึกษำ 2564 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์นิรันดร์  ขุมบางลี่     ประธาน 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม   กรรมการ 
 4. อาจารย์ ดร.ณฐาพร ศรีจ านง    กรรมการ 
 5. อาจารย์รัตน์จิต  ทองเปรม    กรรมการ 
 6. อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก    กรรมการ 
 7. อาจารย์ ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ    กรรมการ 
 8. อาจารย์วุทธินันท์ อ๊อกกังวาล    กรรมการ 
 9. อาจารย์สุจรรยา จันทรศิริ    กรรมการ 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา ศาลิคุปต   กรรมการ 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อัจจิมา วัชราภรณ์   กรรมการ 
 12. ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ    กรรมการ 
 13. อาจารย์กิตติพงษ์ อินทรัศมี    กรรมการ 

ภำระหน้ำที่ 
 1.  ศึกษาผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา 
 2. ก าหนดเกณฑ์ รูปแบบ และกระบวนการคัดสรรค์ 
 3. พิจารณาตัดสิน 
 4. รายงานผลการตัดสินต่อกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ 
 5. จัดท าค าประกาศเกียรติคุณและรางวัลในการประชุมใหญ่ของคณะฯ 
  

   สั่ง  ณ  วันที่   23  พฤศจิกายน  2564 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 14/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ KM 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1.   ดร.สุพัตรา ห.เพียรเจริญ     ประธาน 

 2. ดร.ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ     กรรมการ 
 3. ดร.วิมลมาส หมื่นหอ     กรรมการ 
 4. อาจารย์สุวิมล หมื่นหอ      กรรมการ 
 5. ผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุวีร์ ชมพูชาติ    กรรมการ 
 6.  อาจารย์วุทธินันท์ อ๊อกกังวาล    กรรมการ 

 
ภำระหน้ำที่ 

 1.  เข้าประชุมคณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2.   ช่วยการจัดเตรียมการอบรม KM ของคณะฯ 
 3.   ช่วยการจัดกิจกรรม KM ของคณะฯ 
 4.   ช่วยการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมการจัดการการความรู้ของคณะกรรมการผ่านทาง

เวบ็ไซต์ 
       และเอกสาร 
 5.   ช่วยการติดต่อหน่วยงานที่จะเป็นเครือข่ายและจัดกิจกรรมทัศนศึกษา KM VISIT 
  
 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   23  พฤศจิกายน  2564 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
  



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 15/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนเกษียณ ปีกำรศึกษำ 2564 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1. รองศาสตราจารย์ บัวผัน สุพรรณยศ   ประธาน 

 2. อาจารย์ปณวัฒน์  วัฒนวิทย์    กรรมการ 
 3. ดร.ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ      กรรมการ 
 4. อาจารย์กิตติพงษ์ อินทรัศมี    กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร  กรรมการ 
 

ภำระหน้ำที่ 
 จัดเตรียมงานเกษียณในเรื่องสถานที่และกิจกรรมในวันงาน  
  
 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   23 พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 

 

 

 
 
 
  



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 16/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนสัมมนำภำยนอก 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ          ประธาน 

 2. อาจารย์ปณวัฒน์  วัฒนวิทย์    กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัวผัน สุพรรณยศ   กรรมการ 
 4. อาจารย์กิตติพงษ์ อินทรัศมี    กรรมการ 
 5. ดร.สุพัตรา ห. เพียรเจริญ     กรรมการ 
 6. ดร.นพณัฐ เลิศสุทธิผล     กรรมการ 
 7. ดร.วิมลมาส หมื่นหอ     กรรมการ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารยด์ร.จุรี สุชนวนิช   กรรมการ 
 9.  ดร.จันทร์ปรียา บุณยรัตพันธุ์    กรรมการ 

  
ภำระหน้ำที่ 

 1.  วางแผนการจัดกิจกรรม 
 2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้อาจารย์ในคณะวิชาทราบ 
 3. ติดต่อ ประสานงานที่พัก ร้านอาหาร และอื่นๆ 
 4. ขออนุมัติใช้รถ 
 5. สรุปและประเมินผลการจัดงาน 
  
 

   สั่ง  ณ  วันที่   23  พฤศจิกายน  2564 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 17/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำน “HM Extravaganza วันเด็กมนุษย์ 2022” 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการจัดงาน “HM  Extravaganza วันเด็กมนุษย์ 2022” 
ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมี
วาระตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 
 1. อาจารย์วุทธินันท์ อ๊อกกังวาล    ประธาน 
 2. อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ    กรรมการ 
 3. ดร.วิมลมาส หมื่นหอ     กรรมการ 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ณุวีร์ ชมพูชาติ   กรรมการ 
 5. อาจารย์ ดร.นพณัฐ เลิศสุทธิผล    กรรมการ 
 6.   อาจารย์ด าเกิง ฐิตะปิยะศักด์ิ    กรรมการ 
 7.   อาจารย์ทิพธิดา สกุลทองอร่าม    กรรมการ 
 8.  รองศาสตราจารยป์รมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร   กรรมการ 
 11. อาจารย์กิตติพงษ์ อินทรัศมี    กรรมการ 
 12. อาจารย์ยุทธ อุทยานินทร์    กรรมการ 
 
ภำระหน้ำที่ 
 1. วางแผนก าหนดรูปแบบการจัดงาน 
 2. อ านวยความสะดวกในการจัดงาน 
 3. ให้การสนับสนุนให้โครงการด าเนินด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์  
 4. ออกแบบกิจกรรม และประสานงานเพื่อให้กิจกรรมเป็นไปตามความเหมาะสม 
 
    
   สั่ง  ณ  วันที่   23 พฤศจิกายน  2564 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที่  มศ 18/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรปัจฉิมนิเทศ ปีกำรศึกษำ 2564 

-------------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562ด าเนินไปอย่าง
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์วุทธินันท์  อ๊อกกังวาล    ประธาน 
 2. อาจารย์ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่าม    กรรมการ 
 3. อาจารย์เบ็ญจรัตน์ ลักขณาวงศ์    กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ดุจสิค    กรรมการ 
 5. อาจารย์อรรจมาภรณ์ วิทย์อุปสัย    กรรมการ 
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ณุวีร์ ชมพูชาติ    กรรมการ 
 7. อาจารย์นิรันดร์ ขุมบางลี่      กรรมการ 
 8. ดร.นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์     กรรมการ 
 9. ดร.ภาสกร เชื้อสวย     กรรมการ 
 10. อาจารย์ ดร.สุพัตรา ห.เพียรเจริญ    กรรมการ 
 11. ดร.จินดาพร พินพงทรัพย์     กรรมการ 
 12. อาจารย์กิตติพงษ์ อินทรัศมี          กรรมการ 
 13. อาจารย์อัจฉรา เสรีพันธ์พานิช    กรรมการ 
                     14. รองศาสตราจารย์ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร   กรรมการ 
 
ภำระหน้ำที่ 
 1.ดูแลการจัดกิจกรรม และประสานงานกับนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ 
 2. จัดเก็บรายละเอียดต่างๆ เช่น ภาพถ่าย ใบสรปุประเมินผล การท ากิจกรรมเพื่อเข้าระบบ 
การประกันคุณภาพ 
 3. ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเปิดชั่วโมงกิจกรรมให้นักศึกษาของแต่ละสาขา  
    
   สั่ง  ณ  วันที่   23  พฤศจิกายน  2564 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 19/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ คณะมนุษยศำสตร์ 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง
เห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที ่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี ้
 1. อาจารย์ยุทธ อุทยานินทร์     ประธาน 

 2. อาจารย์กิตติพงษ์ อินทรัศมี    กรรมการ 
 3. อาจารย์วุทธินันท์  อ๊อกกังวาล    กรรมการ 
 5. อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี     กรรมการ 
 6. อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ    กรรมการ 

 7.   อาจารย์ ดร.จินดาพร พินพงทรัพย์   กรรมการ 

 8. อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ เรียมลิว    กรรมการ 

                    9.  อาจารย์อัจฉรา เสรีพันธ์พานิช    กรรมการ 

 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม   กรรมการ 

 10. คุณดาวรุ่ง วงสุวรรณ์     กรรมการและเลขานุการ 

 
ภำระหน้ำที่ 

 1.  ประชาสัมพันธ์คณะ สาขาวิชา และกิจกรรมต่างๆ 
 2. ด าเนินงานอ่ืนๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 
  

   สั่ง  ณ  วันที่   23  พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
 

 
 



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที่  มศ 20/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงปีกำรศึกษำ 2564 

 -------------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินงานของกรรมการบริหารความเสี่ยง ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพคณะฯ จึง เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระตั้งแต่วันที ่ 1 
สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี ้
 1.    อาจารย์ ดร.เอกธิป สุขวารี     ที่ปรึกษา 
 2.  อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ    ประธาน 

3.  อาจารย์ ดร.สยาม ค้าสุวรรณ     รองประธาน 
4. รองศาสตราจารย์ ขนิษฐา จิตชินะกุล   กรรมการ 
5.  ดร.อรภัทร พุกกะเวส     กรรมการ 
6.  รองศาสตราจารย์ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร  กรรมการ 
7.  ดร.ภาสกร เชื้อสวย     กรรมการ 
8.  อาจารย์รัตน์จิต ทองเปรม    กรรมการ 
9.  อาจารย์เบญจรัตน์ ลักขณาวงศ์    กรรมการ 
11.  รองศาสตราจารย์ ดร.อุสา สุทธิสาคร   กรรมการ 
12.  อาจารย์ด าเกิง ฐิตะปิยะศักด์ิ     กรรมการ 
13.  อาจารย์ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่าม     กรรมการ 
14.  นางสาวพรพิมล หาดยาว     กรรมการและเลขานุการ 

 
ภำระหน้ำที่ 

 1.    ส ารวจ ประเมินและรวบรวมความเสี่ยงที่เกิดและอาจเกิดขึ้นในคณะตามหลักบริหาร 
ความเสี่ยง 

 2.    เสนอแผนจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหาร 
  3.    สรุปและน าเสนอผู้บริหารคณะ 
  4.    ติดตามแผนบริหารความเสี่ยงและน าเสนอผู้บริหาร 
   สั่ง  ณ  วันที่   23 พฤศจิกายน  2564 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที่  มศ 21/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (ระดับคณะ) 

-------------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง
เห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที ่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี ้
 1. รองศาสตราจารย์ ขนิษฐา จิตชินะกุล   ประธาน 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี  กรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร.ปาจรีย์  หวังรุ่งกิจ    กรรมการ 
 4. อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพันธุ์    กรรมการ 
 5. อาจารย์วุทธินันท์ อ๊อกกังวาล    กรรมการ 
 6. อาจารย์ ดร.สยาม  ค้าสุวรรณ    กรรมการ 
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.อุสา  สุทธิสาคร   กรรมการ 
 8. อาจารย์สุกัญญา สุขวิบูลย์    กรรมการ 
 10. นางสาวพรพิมล หาดยาว     กรรมการและเลขานุการ 
 

ภำระหน้ำที่ 
 1. ก าหนดแผนงานงานประกันคุณภาพทางการศึกษาของคณะวิชา  
 2. ร่างรายงานการประเมินตนเองของคณะวิชา 
 3. ดูแลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 4. ประสานงานการประกันคุณภาพทางการศึกษาระดับสาขาวิชา 

  
  

   สั่ง  ณ  วันที่   23 พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 

 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 22/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (หลักสูตร) 
 -------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (หลักสูตร)ด าเนินไปอย่าง
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี ้
 รองศาสตราจารย์ขนิษฐา จิตชินะกุล   ประธาน 
 

หลักสูตรภำษำอังกฤษเพื่ออำชีพและกำรสื่อสำรนำนำชำติ 
1. อาจารย์นิรันดร์ ขุมบางลี่                       ประธาน 
2. อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ เรียมลิว    กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณุวีร์ ชมพูชาติ    กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.รติกร สิริสถิต    กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์                      กรรมการและเลขานุการ 

         
หลักสูตรภำษำอังกฤษและกำรแปล 
1. อาจารย์ ดร.ภาสกร เชื้อสวย                       ประธาน 
2. อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี    กรรมการ 
3. อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล   กรรมการ 
4. อาจารย์รสสุคนธ์ รัตนธาดา                   กรรมการแ 
 
หลักสูตรภำษำอังกฤษธุรกิจ สองภำษำ 
1. อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์                  ประธาน   
2. อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก    กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ชวนไชยสิทธิ์  กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ ปัญญาเลิศ                  กรรมการและเลขานุการ 

 
สำขำวิชำภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร  

 1. รองศาสตราจารย์ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร  ประธาน 

 2. อาจารย์นงลักษณ์ บัณฑุวงศ์    กรรมการ 



 
 

 

สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจจิมา วัชราภรณ์   ประธาน 

 
 
สำขำวิชำภำษำเกำหลี  

 1. ดร.วิมลมาส หมื่นหอ     ประธาน 

 2. ดร.สุพัชชา อินทุโศภน     กรรมการ 

 
สำขำวิชำภำษำจีน 

 1. อาจารย์เบ็ญจรัตน์ ลักขณาวงศ์    ประธาน 

 2. อาจารย์ ดร.สุพัตรา ห.เพียรเจริญ    กรรมการ 

 
สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง 
 1. อาจารย์ยุทธ อุทยานินทร์     ประธาน 
 2. อาจารย์กิตติพงษ์ อินทรัศมี    กรรมการ 

 
สำขำวิชำสหวิทยำกำร 
 1. รศ.ดร.อุสา สุทธิสาคร     ประธาน 

 2. ดร.สยาม ค้าสุวรรณ     กรรมการ 

  

 
ภำระหน้ำที่ 

 1. ร่างรายงานการประเมินตนเองระดับ (หลักสูตร) 

 2. ดูแลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 3. น าข้อมูลเข้าระบบ E-SAR 

   สั่ง  ณ  วันที่   23 พฤศจิกายน  2564 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 23/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำร Films for Fun 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการโครงการ Films for Funด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ  คณะฯจึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม2565 ดังรายนามต่อไปนี ้
 1.  อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ เรียมลิว       ประธาน 
 2.  อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพันธุ์    กรรมการ 
 3.  ผู้ช่วยศาตราจารย์ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ      กรรมการ 
 4.  อาจารย์ปณวัฒน์ วัฒนวิทย์    กรรมการ 

5.  อาจารย์ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่าม   กรรมการ 
 6.  อาจารย์อัจฉรา เสรีพันธ์พานิช    กรรมการ 
 7.  อาจารย์ ดร.จินดาพร พินพงทรัพย์     กรรมการ 
 8.  อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท                กรรมการและเลขานุการ  
 

ภำระหน้ำที่ 
  1. คัดเลือกภาพยนตร์ที่น่าสนใจ สนุก มีสาระแก่การเรียนรู้ 
  2. จัดท าเอกสาร ความรู้ด้านภาษา ค าศัพท์ วลี ส านวน และอื่นๆ ที่น่าสนใจให้นักศึกษา  
เพื่อการเรียนรู้และเพื่อให้นักศึกษาดูภาพยนตร์เรื่องนั้นๆได้เข้าใจดียิ่งขึ้น  
  3. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์มหาวิทยาลัย iTunes, U Facebook และป้ายประกาศ 
  4. รับสมัครออนไลน์  
  5. จัดฉายภาพยนตร์ด้วยเสียงในฟิล์มภาษาต่างประเทศ เล่นเกม และตอบค าถามเกี่ยว
ภาพยนตร์ 
  6. สรุปและประเมินผลโครงการ   
  
   สั่ง  ณ  วันที่   23  พฤศจิกายน  2564 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศร)ี  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที่  มศ 24/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำร Fun with Speaking 

-------------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการโครงการ Fun with Speakingด าเนินไปอย่างเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี ้
 1.ผู้ช่วยศาตราจารย์ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ  ประธาน 

2. อาจารย์ ดร.นพณัฐ เลิศสุทธิผล   กรรมการ 
3. อาจารย์นิรันดร์ ขุมบางลี่    กรรมการ 
4. อาจารย์ Anthony Catto    กรรมการ    
5. อาจารย์ Steven Brownell    กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.พรณิชา วีระคัณโฑ   กรรมการและเลขานุการ 

ภำระหน้ำที่ 
          1. เตรียมประเด็นในจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ สนุก มีสาระแก่การเรียนรู้  
          2. ติดต่อ เชิญวิทยากรที่เป็นนักศึกษาต่างชาติ หรือนักศึกษาชาวไทย ที่มีความสามารถใน
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษพูดคุย มาพบปะแบ่งปันในประเด็นที่นักศึกษาสนใจ 
          3. จัดท าเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์ 
          4. ขอความร่วมมือคณาจารย์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักศึกษาในห้องเรียน 
         5. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย, iTunes U, Facebook และ ป้ายประกาศ   
          6. หากกิจกรรมมีการแข่งขัน จะจัดให้มีการรับสมัครออนไลน์  
          7. ในกรณีมีการแข่งขัน นักศึกษาจะได้รับค าปรึกษา และฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษกับ
กรรมการแต่ละท่าน ในฐานะ Coach 
          8. ประเมินผลโครงการ  
 
 
   สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 25/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำร Workshop for Pre-K and KG teachers: Puppets 
Techniques for online teaching 

-------------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการ ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง
เห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที ่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี ้
 
 1. อาจารย์ ดร.นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์    ประธาน 
 2. อาจารย์นิวัฒน์ นิมมานวรวงศ์    กรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร.จันทร์ปรียา บุณยรัตพันธุ์   กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาตราจารย์ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ   กรรมการ 
 5. อาจารย์ ดร.พรณิชา วีระคัณโฑ    กรรมการและเลขานุการ  

 
ภำระหน้ำที่ 
 1. ประธานอบรมคณะกรรมการเก่ียวกับการใช้หุ่นในการสอนออนไลน์ 

2. จัดเตรียมเนื้อหาการอบรม  
3. จัดท าแบนเนอร์ ประชาสัมพันธ์  
4. ประสานงานกับศูนย์ความเป็นเลิศในการจัดการอบรมออนไลน์ 
5. ประสานงานกับ British Council ในการประชาสัมพันธ์ 
6. หาสปอนเซอร์ 
7. จัดอบรม  
8. สรุปและประเมินผล  
9. เผยแพร่ผลงานการอบรมใน Website มหาวิทยาลัย  

        
     สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
 



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที่  มศ 26/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำร Development of English Language Learning 

-------------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการ ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง
เห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที ่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี ้

1. อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์    ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานุช  จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.พรณิชา วีระคัณโฑ    กรรมการ 
4. อาจารย์ปณวัฒน์  วัฒนวิทย์    กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก    กรรมการและเลขานุการ 

 
ภำระหน้ำที่ 

1. เตรียมประเด็นในการฝึกอบรมให้นักศึกษา 
2. มอบหมายหัวข้อการอบรมแก่คณะกรรมการโครงการฯ เพื่อเตรียมอบรมนักศึกษา 
3. จัดท าเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์ 
4. ขอความร่วมมือคณาจารย์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักศึกษาในห้องเรียน 
5. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย Facebook คณะ/สาขาวิชา และป้ายประกาศ 
6. จัดอบรมนักศึกษา 
7. ประเมินผลโครงการ 

 
     สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
 

  



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 27/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำร Meet and Greet  สำขำภำษำญี่ปุ่น  
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการโครงการ ฯ ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
คณะฯจึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 
31 กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี ้

1. ดร.ธีระวุฒิ สุนทรา     ประธาน 
2. อาจารย์รัตน์จิต ทองเปรม   รองประธาน 
3. นายภาณุพงศ์ ก่องนอก    กรรมการ 
4. นางสาวธนพร พรมจ าปา   กรรมการ 

 
 ภำระหน้ำที่ 

 1. ดูแล การจัดกิจกรรมของสาขาวิชา และประสานงานการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะวิชา 
 2. จัดเก็บรายละเอียดตางๆ เช่น ภาพถ่าย ในสรุปประเมินผล การท ากิจกรรมเพื่อเข้าระบบ
การประกันคุณภาพ 
 3. ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเปิดชั่วโมงกิจกรรมให้นักศึกษาของสาขา 
  
 

   สั่ง  ณ  วันที่   23  พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
  



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 28/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรเสวนำภำษำวัฒนธรรม  
และปรัชญำชีวิตผ่ำนภำพยนตร์ (Film Talk) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

-------------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการโครงการเสวนาภาษาวัฒนธรรมและปรัชญาชีวิตผ่าน
ภาพยนตร์ (Film Talk) ประจ าปีการศึกษา 2562ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ 
จึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่  1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี ้
 1. อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล   ประธาน 
 2. อาจารย์ ดร.ภาสกร เชื้อสวย    กรรมการ 
 3. อาจารย ์Thomas Smith     กรรมการ 
 4. อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี     กรรมการ 
 5. อาจารย์ ดร.ธีระวุฒิ สุนทรา    กรรมการ 
 6. อาจารย์อัจฉรา เสรีพันธ์พานิช     กรรมการ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจจิมา วัชราภรณ์    กรรมการ 
 8. อาจารย์รสสุคนธ์ รัตนธาดา    กรรมการและเลขานุการ 

 
ภำระหน้ำที่ 
  1. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน 
  2. เสวนาด้านภาษา วัฒนธรรม และปรัชญาชีวิตที่สะท้อนและแสดงนัยในภาพยนตร์ 
  3. ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรมของโครงการ 
 
   สั่ง  ณ  วันที่   23  พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
 
  



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 29/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำร English Language Learning Clinic 
 -------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะฯ 
จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ณุวีร์ ชมพูชาติ   ประธาน 

 2. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรณุี ดุจสิค   กรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร.ประเมษฐ์ หลอดอาสา    กรรมการ 
 4. อาจารย์ ดร.ณฐาพร ศรีจ านง    กรรมการ 
 5. อาจารย์อรรจมาภรณ์ วิทย์อปุสัย    กรรมการ 
 6. อาจารย์นิรนัดร์ ขุมบางลี่     กรรมการ 
 7. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี เดชอมร  กรรมการ 
 8. อาจารย์ ดร.รติกร สริิสถิต    กรรมการ 
 9. อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล   กรรมการ 
 10. อาจารย์ Steven Brownell    กรรมการ 
 11. อาจารย์ปณวัฒน ์วัฒนวิทย์    กรรมการ 
 12. อาจารย์สริิรัตน ์พุ่มประสาท               กรรมการ 
 13. อาจารย์ ดร.พรณิชา วีระคณัโฑ   กรรมการ 
 14. อาจารย์ ดร.อรภัทร พุกกะเวส    กรรมการ  

ภำระหน้ำที่ 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการแก่นกัศึกษาวิทยาทัณฑ์ชั้นปีที่ 1-4 ของสาขาฯ และของคณะ 
2. ปฐมนิเทศ และส ารวจรายวิชาที่นักศึกษาได้เกรด F พร้อมทั้งปัญหาที่เกี่ยวพันกับการ 
     เรียน  
3. สอนเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนและไวยากรณ์ ในลักษณะ 
      กลุ่มย่อยให้กับนักศึกษาวิทยาทัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดปีการศึกษา 
4. ประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานสรุปการจัดกิจกรรมโครงการ    

  
   สั่ง  ณ  วันที่   23  พฤศจิกายน  2564 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 30/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 
(Development of English Learning Motives) 

 -------------------------------------------------------------- 
 เพื ่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการโครงการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการชุดดังกล่าว
โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี ้
 1. อาจารย์สิรินยา จิระสวัสด์ิ    ประธาน 

 2. อาจารย์ ดร.นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์   กรรมการและเลขานุการ 
 

ภำระหน้ำที่  
1. ประชาสัมพันธ์โครงการแก่นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ของสาขา 
2. เชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์การท างานในธุรกิจตต่าง ๆ มาจัดอบรม 

                 เชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
3. ประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานสรุปการจัดกิจกรรม 

 
   สั่ง  ณ  วันที่   23  พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที่  มศ  31/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำร English Camp 

-------------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการโครงการ English Campด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ  คณะฯจึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 

1. อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ เรียมลิว        ประธาน 
 2. อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์     กรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร.นพณัฐ เลิศสุทธิผล    กรรมการ 
 4. อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพันธุ์     กรรมการ 
 5. อาจารย์ ดร.พรณิชา วีระคัณโฑ    กรรมการ 
 6. อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์    กรรมการ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ   กรรมการ 
 8. อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท     กรรมการ 
 9. อาจารย์สิรินยา จิระสวัสด์ิ     กรรมการ 
 10. อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี     กรรมการ 
 11. อาจารย์ ดร.มานีนันท์ หรูรักวิทย์    กรรมการ 
 12. อาจารย์ Thomas Smith     กรรมการ 
 13. อาจารย์ Navin Brownell     กรรมการ 
 14. อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ ปัญญาเลิศ                         กรรมการและเลขานุการ  

 
ภำระหน้ำที่ 
  1. จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาของคณะมนุษยศาสตร์และ
ประยุกต์ศิลป์ โดยมีอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็นคณะกรรมการโครงการเป็นผู้น าท ากิจกรรม
ในแต่ละช่วงที่ก าหนดไว้ 
  2. ประสานงานกับหัวหน้าสาขาของแต่ละสาขาเพื่อแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมให้
อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาทราบ ประสานงานกับคณะกรรมการนักศึกษา และนักศึกษาทุน ของคณะ
มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์เพื่อขอตัวแทนนักศึกษาช่วยงานกิจกรรม 
 



 
 

 

3. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะและมหาวิทยาลัย เช่น เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ 
เพื่อให้นักศึกษาทราบ ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรมของโครงการ  
 

     สั่ง  ณ  วันที่   23  พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที่  มศ 32/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     ประธาน 
 2. รองศาสตราจารยป์รมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร   กรรมการ 
 3. อาจารย์สิรินยา จิระสวัสด์ิ    กรรมการ 
 4. ดร.ธีระวุฒิ สุนทรา      กรรมการ 
 5. ดร.ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ     กรรมการ 
 6.   ดร.สุพัตรา ห.เพียรเจริญ     กรรมการ 
 7. อาจารย์นิรันดร์ ขุมบางลี่     กรรมการ 
 8. อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี     กรรมการ 
 9. อาจารย์กิตติพงษ์ อินทรัศมี     กรรมการ 
 10. รองศาสตราจารย์บัวผัน สุพรรณยศ   กรรมการ 
 11. รองศาสตราจารย์สุวรรณา งามเหลือ   กรรมการ  
 12. อาจารย์นงลักษณ์ บัณฑุวงศ์    กรรมการ  
  
ภำระหน้ำที่ 
 1. ดูแล การจัดกิจกรรมของสาขาวิชา และประสานงานการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะวิชา 
 2. จัดเก็บรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ภาพถ่าย ใบสรุปประเมินผล การท ากิจกรรมเพื่อเข้าระบบ   
         การประกันคุณภาพ 
 3.  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเปิดชั่วโมงกิจกรรมให้นักศึกษาของแต่ละสาขา 

   
   สั่ง  ณ  วันที่   23  พฤศจิกายน  2564 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 33/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งอำจำรย์ท่ีปรึกษำชั้นปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ   จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม  2565  ดัง
รายนามต่อไปนี้ 
 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      

2. อาจารย์รสสุคนธ์ รัตนธาดา     
3. ดร.ณฐาพร ศรีจ านง      
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี เดชอมร    
5. ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก      
6. อาจารย์นงลักษณ์ บัณฑุวงศ์     
7. ดร.จินดาพร พินพงทรัพย์      
8. อาจารย์นิวัฒน์ นิมมานวรวงศ์     
9. ดร.ธีระวุฒิ สุนทรา      
10. อาจารย์ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่าม     
11.อาจารย์วุทธินันท์ อ๊อกกังวาล     
12.ดร.ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ      
13.อาจารย์ด าเกิง ฐิตะปิยะศักด์ิ      

  
ภำระหน้ำที่ 
 1.ให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ และสนับสนุนนักศึกษาในด้านการเรียน 
 2.กระตุ้นให้นักศึกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย 
 
   สั่ง  ณ  วันที่   23  พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 34/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรทำนคะแนน 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 

1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     ประธาน 
2. อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท    กรรมการ 
3. อาจารย์ดร.อรภัทร พุกกะเวส     กรรมการ 
4. ผศ.ชลธิชา ศาลิคุปต      กรรมการ 
5. รศ.เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ     กรรมการ 

 6. อาจารย์อรสา รัตนวงษ์     กรรมการ 
7. อาจารย์รติรัตน์ มหาทรัพย์     กรรมการ 
8. อาจารย์สุจรรยา จันทรศิริ    กรรมการ  
10. อาจารย์นงลักษณ์ บัณฑุวงศ์    กรรมการ 

ภำระหน้ำที่ 
 1.  ตรวจทานคะแนนสอบในรายวิชาที่เปิดสอนประจ าภาคต้น  ภาคปลาย  และภาคฤดูร้อน
 2. ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน   
 3.  ส่งคะแนนคืนอาจารย์ผู้สอน  
 

  
   สั่ง  ณ  วันที่   23  พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 

 
 

 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 35/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์สุกัญญา  สุขวิบูลย์    ประธาน 
 2. รองศาสตราจารย์ขนิษฐา จิตชินะกุล   กรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร.ภาสกร เชื้อสวย    กรรมการ 
 4. อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล   กรรมการ 
 5. อาจารยเ์บ็ญจรัตน์ ลักขณาวงศ์    กรรมการ 
 6. อาจารย์รัตน์จิต ทองเปรม    กรรมการ 
 7. อาจารย์ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่าม    กรรมการ 
 8.   อาจารย์ ดร.ปาจรีย์  หวังรุ่งกิจ    กรรมการ 
 9.   อาจารย์วุทธินันท์ อ๊อกกังวาล   กรรมการ 
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.อุสา สุทธิสาคร   กรรมการ 
 11. รองศาสตราจารย์ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร  กรรมการ 
 12. นางสาวพรพิมล หาดยาว    กรรมการและเลขานุการ 
 
  
ภำระหน้ำที่ 
 1. เตรียมแบบสอบถามเพื่อส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต  คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 
 2. แจกแบบสอบถามให้แก่นายจ้างเพื่อเก็บข้อมูล 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับและเสนอเป็นรายงานส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ 
 
 
 
 



 
 

 

 4. เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิต 
 5. เพื่อส ารวจความพึงพอใจนายจ้าง 

 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   23  พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที่  มศ 36/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรสอนภำษำไทยให้นักศึกษำต่ำงชำติ 

-------------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการโครงการสอนภาษาไทยให้นักศึกษาต่างชาติ
ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึงเห็นสมควร
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  
ดังรายนามต่อไปนี้ 
 คณะกรรมการอ านวยการโครงการสอนภาษาไทยให้นักศึกษาต่างชาติ ประกอบด้วย 
 1.1 คณบดี        ประธาน 

1.2 รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
1.3 หัวหน้าหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   กรรมการ 
1.4 ประธานโครงการสอนภาษาไทยให้นักศึกษาต่างชาติ กรรมการ 
1.5 ประธานฝ่ายวิเทศฯ      กรรมการและเลขานุการ 

 
  คณะกรรมการโครงการสอนภาษาไทยให้นักศึกษาจีน 3+1 

1. อาจารย์สุมณฑา ศักด์ิชัยสมบูรณ์    ประธาน 
2. อาจารย์รติรัตน์  มหาทรัพย์    กรรมการ  

 3. อาจารย์สุวิมล โกศลกาญจน์    กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.จินดาพร พินพงทรัพย์    กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร  กรรมการ 
8. อาจารย์เบญจรัตน์ ลักขณาวงศ์    กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์บัวผัน สุพรรณยศ    กรรมการ 
10. อาจารย์ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ    กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 



 
 

 

ภำระหน้ำที่ 
กรรมการโครงการฯ 3+1 จัดกิจกรรมต่างๆ จัดกิจกรรมรายวิชาแยกตามโครงการและรายวิชา 
 

 
   สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที่  มศ 37/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรภำษำอังกฤษเพื่ออำชีพและกำรสื่อสำรนำนำชำติ 

(หลักสูตรปริญญำตรีใบที่สอง) 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ 
(หลักสูตรปริญญาตรีใบที่สอง) ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึงเห็นสมควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม2565  ดัง
รายนามต่อไปนี้ 

1. อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ เรียมลิว       ประธาน   
2. อาจารย์ ดร.อรภัทร พุกกะเวส    กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์    กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี เดชอมร   กรรมการ  

 6. อาจารย์ ดร.ณฐาพร ศรีจ านง    กรรมการ  
 
ภำระหน้ำที ่
  1. ประชาสัมพันธ์ ตอบค าถาม ให้รายละเอียด และติดต่อผู้สนใจสมัครเรียน 
  2. จัดและเขา้ร่วมปฐมนเิทศนักศกึษาใหม่ 
  3. ท าเรื่องยกเว้นและเทยีบโอนรายวชิาให้นักศกึษาใหม่ 

4. จัดตารางสอน และทาบทามอาจารย์ผู้สอน 
  5. ให้ค าแนะน าและปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับรายวชิาที่สอน  
  6. ติดต่อประสานงานอาจารย์พิเศษ/อาจารยต์่างชาติ 
  7. รวบรวมและตรวจทานเกรดของทุกรายวิชาในหลักสูตรและน าส่งคณะ 
  8. ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาเรื่องหลักสูตรและจัดการข้อร้องเรยีนของนักศกึษา 
  9. ส ารวจและรับฟังความคดิเห็นของนักศกึษาที่มีต่อการเรียนการสอนของหลักสูตรและด าเนินการ
แก้ปัญหาตา่งๆทีเ่กดิขึ้นพร้อมกับป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

10. ร่วมเป็นผู้ดูแลเฟสบุ๊กเพจของหลักสูตร  
  11. สร้างเนื้อหาเพื่อประชาสัมพนัธ์หลักสูตรลงในโซเชียลมเีดียตา่ง ๆ 
  12. ประชาสัมพันธ์ ตอบค าถาม ให้รายละเอียด และตดิต่อผู้สนใจสมัครเรียน  
    
     

 
     สั่ง  ณ  วันที่   23  พฤศจิกายน  2563 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที่  มศ 38/2564 
เรือ่ง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำข้อสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษธุรกิจ (EXIT01) 

-------------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการจัดท าข้อสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ (EXIT01)ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ดังกล่าว  โดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 

 1.  อาจารย์ ดร.อรภัทร พุกกะเวส    ประธาน 
 2.  อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์    กรรมการ 

 3.  อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์    กรรมการ 
 4. อาจารยพ์งษ์วิทย์ นามทะจันทร์    กรรมการและเลขานุการ 

 
ภำระหน้ำที่ 

1. จัดท าข้อสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ (EXIT01) ลงในระบบสอบ
ออนไลน์ที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนดในภาคต้น  ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน และภาคพิเศษ 

2. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อประชุมปรับปรุง และแก้ไขการจัดสอบ
ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

3. ประมวลผลการสอบอิงตามเกณฑ์การสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ
ของคณะมนุษยศาสตร์  บันทึกผลสอบลงระบบของส านักทะเบียนและประมวลผล และ
ส่งผลการสอบให้แก่ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย 

4. จัดท าข้อสอบฯ ลงในระบบสอบออนไลน์เพิ่มเติมในกรณีที่มีนักศึกษาหรือพนักงานของ
มหาวิทยาลัยติดต่อขอสอบนอกเวลาที่ก าหนด   

  
 

  
   สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที่  มศ 39/2564 
เรื่อง  แต่งตั้ง คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรภำษำอังกฤษเพื่ออำชีพและกำรสื่อสำรนำนำชำติ 

(หลักสูตรนอกเวลำท ำกำร ม.6 ปวช. และ ปวส.) 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ 
(หลักสูตรนอกเวลำท ำกำร ม.6 ปวช. และ ปวส.) ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ
จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 
 1. อาจารย์ ดร.จันทร์ปรียา บุณยรัตพันธุ์    กรรมการ 
 2. อาจารย์ปณวัฒน์ วัฒนวิทย์     กรรมการ  

ภำระหน้ำที่ 
  1. ประชาสัมพันธ์ ตอบค าถาม ให้รายละเอียด และติดต่อผู้สนใจสมัครเรียน 
  2. จัดและเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
  3. ท าเรื่องยกเว้นและเทียบโอนรายวิชาให้นักศึกษาใหม่ 

4. จัดตารางสอน และทาบทามอาจารย์ผู้สอน 
  5. ให้ค าแนะน าและปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับรายวิชาที่สอน  
  6. ติดต่อประสานงานอาจารย์พิเศษ/อาจารย์ต่างชาติ 
  7. รวบรวมและตรวจทานเกรดของทุกรายวิชาในหลักสูตรและน าส่งคณะ 
  8. ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาเรื่องหลักสูตรและจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
  9. ส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนของหลักสูตรและ

ด าเนินการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
10. ร่วมเป็นผู้ดูแลเฟสบุ๊กเพจของหลักสูตร  

  11. สร้างเนื้อหาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรลงในโซเชียลมีเดียต่าง ๆ 
  12. ประชาสัมพันธ์ ตอบค าถาม ให้รายละเอียด และติดต่อผู้สนใจสมัครเรียน  
 
   สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 40/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ประสำนงำนวิชำกำรศึกษำทั่วไป 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการผู้ประสานงานวิชาศึกษาทั่วไป ด าเนินไปอย่าง
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 

1.  อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ หลอดอาสา    กรรมการ 
2.  อาจารย์สิรินยา จิระสวัสด์ิ                      กรรมการ         

 3.  อาจารย ์ดร.ปาริฉัฐษร์ วงศ์สุวรรณ       กรรมการ 
 4.  อาจารย ์ดร.ยุวรี ทองวิวัฒน์     กรรมการ 
 5.  อาจารย ์ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก    กรรมการ 
 6.  อาจารย ์ดร.มานีนันท์ หรูรักวิทย์    กรรมการ 
 7. อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล    กรรมการ 
            8. ผศ.ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ     กรรมการ 
 
ภำระหน้ำที่  

 1. จัดท ามคอ.3 มคอ.5 ประมวลรายวิชา 
 2. ประสานงานอาจารย์ประจ าและพิเศษ 
 3. ประสานเรื่องข้อสอบ คะแนน ตัดเกรดส่งผลสอบ 
 
  
 

   สั่ง  ณ  วันที่   23  พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
  



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 41 /2564 

เรื่อง  แต่งตั้ง คณะกรรมกำรโครงกำร Translation Contest 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 

 
1. อาจารย์ ดร.ภาสกร เชื้อสวย     ประธาน 
2. อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล    กรรมการ 
3. อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี     กรรมการ 
4. อาจารย์ Thomas Smith     กรรมการ 
5. อาจารย์รสสุคนธ์ รัตนธาดา     กรรมการและเลขานุการ  
 

ภำระหน้ำที่ 
 1. วางแผนกิจกรรมและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ในการขออนุมัติเปิด-ปิดโครงการ 
 2. จัดเตรียมเอกสารการประชาสัมพันธ์โครงการส าหรับการประชาสัมพันธ์ 
 3. ประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยในเรื่องสถานที่จัดโครงการ 
 4. ประชาสัมพันธ์โครงการทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 
 5. จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
 6. ด าเนินกิจกรรมตามที่ได้วางแผนไว้ 
 7. ท าแบบประเมินและสรุปผล 
 8. อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
   สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
 



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที่  มศ 42/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรออกแบบข้อสอบส ำหรับกำรเทียบโอน  
หมวดวิชำศึกษำทั่วไป-ภำษำอังกฤษ 

 -------------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการ ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ 
จึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1. ผู้ช่วยศาตราจารย์ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ      ประธาน 
 2. ดร.ปาริฉัฐษร์ วงส์สุวรรณ    กรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร.จันทร์ปรียา บุณยรัตพันธุ์   กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี เดชอมร   กรรมการ 
 5.  อาจารย์ ดร.ณฐาพร  ศรีจ านง    กรรมการ 
 6.  อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก    กรรมการ 
 
ภำระหน้ำที่  

 1.  ออกข้อสอบส าหรับการเทียบโอน หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปของสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 2.  เฉลยข้อสอบส าหรับการเทียบโอน หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปของสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

  
 

   สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
 
 
 
 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 43/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดตำรำงสอน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการ ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ 
จึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐกิต์ิ เลิศวิศวะ   ประธาน 
 2. อาจารย์ยอดหญิง จิตรีขันธ์    กรรมการ 
 3. ดร.อรภัทร พุกกะเวส     กรรมการ 
 4.  ผู้ข่วยศาสตราจารย์ชลธิชา ศาลิคุปต   กรรมการ 
 5.  อาจารย์ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่าม     กรรมการ 
 6.  ดร.สุพัตรา ห. เพียรเจริญ     กรรมการ 
 7.  รองศาสตราจารย์สุวรรณา งามเหลือ    กรรมการ 
 8.. อาจารย์กิตติพงษ์ อินทรัศมี     กรรมการ 
 9. ดร.ธีระวุฒิ สุนทรา     กรรมการ 
 10. อาจารย์รศสุคนธ์  รัตนธาดา     กรรมการ 
 11. ดร.ณฐาพร ศรีจ านง      กรรมการ 
 12. ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์      กรรมการ 
 13.ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล                 กรรมการ 
 14. อาจารย์อรรจมาภรณ์ วิทย์อุปสัย     กรรมการ 
 15.อาจารย์สุมณฑา ศักด์ิชัยสมบูรณ์    กรรมการ 
 
ภำระหน้ำที่  

 จัดตารางสอนและตารางสอบ ประจ าปีการศึกษา 2564 
    
   สั่ง  ณ  วันที่   23  พฤศจิกายน  2564 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 44/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรร้อยใจสำนสำยใยเอกไทยสี่ชั้นปี 
 -------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการโครงการร้อยใจสานสายใยเอกไทยสี่ชั้นปี ด าเนินไป
อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ จงึเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1. รองศาสตราจารยป์รมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร   ที่ปรึกษา 
 2. รองศาสตราจารย์บัวผัน สุพรรณยศ   ประธาน 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม   กรรมการ 
 4.  รองศาสตราจารรย์สุวรรณา งามเหลือ   กรรมการ 
 5.  อาจารย์นงลักษณ์ บัณฑุวงศ์     กรรมการและเลขานุการ 
   
ภำระหน้ำที่  

   1. คิดรูปแบบการจัดกิจกรรม  
       2. ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้แก่นักศึกษา 
       3. ด าเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา 
       3. ท าแบบประเมินผลออนไลน์ 
       4. เขียนสรุปการจัดกิจกรรมเพื่อเข้าประกันคุณภาพ (Sar) 
 
  
   สั่ง  ณ  วันที่   23  พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
 
 
 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 45/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรดูแลใกล้ชิด ลูกศิษย์-ที่ปรึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 -------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการโครงการดูแลใกล้ชิด ลูกศิษย์-ที่ปรึกษาด าเนินไป
อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ จงึเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 

      1. รองศาสตราจารย์ปรมาภรณ์  ลิมป์เลิศเสถียร  ประธาน 
       2. รองศาสตราจารย์สุวรรณา  งามเหลือ                           กรรมการ 
                3. อาจารย์สุมณฑา ศักด์ิชัยสมบูรณ์               กรรมการ 
                4. อาจารย์นงลักษณ์  บัณฑุวงศ์                                     กรรมการและเลขานุการ 
 
ภำระหน้ำที่  

             1. ให้ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนทั้งสองภาค  
                    2. ดูแลเรื่องระบบการลงทะเบียนให้แก่นักศึกษา ก่อนเปิดภาคการศึกษาทั้งสองภาคการศึกษา  
                    3. สร้างสัมพันธ์ภาพอันดีงามระหว่างครูและศิษย์  
                    4. เขียนสรุปการจัดกิจกรรมเพื่อเข้าประกันคุณภาพ (Sar) 
 
 
  
      สั่ง  ณ  วันที่   23  พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี) 
           คณบดี 
 
 
 
 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 46/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรพัฒนำคณำจำรย์ อบรมกำรสอนภำษำไทยให้ชำวต่ำงชำติ 
 -------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการ ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ 
จึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
  
  1. รองศาสตราจารย์ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร            ที่ปรึกษา 

 2. อาจารย์สุมณฑา  ศักด์ิชัยสมบูรณ์             ประธาน 
                    3. รองศาสตราจารย์ขนิษฐา จิตชินะกุล            กรรมการ 
                    4. อาจารย์สุวิมล  โกศลกาญจน์                                          กรรมการและเลขานุการ 
 
ภำระหน้ำที่ 

 1. คิดรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาคณาจารย์  
 2. ติดต่อวิทยากรอบรม 

       3. ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้แก่คณาจารย์ 
       4. ท าแบบประเมินผลออนไลน์ 
      5. เขียนสรุปการจัดกิจกรรมเพื่อเข้าประกันคุณภาพ (Sar) 
  
   สั่ง  ณ  วันที่   23 พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 

 

 



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที่  มศ 47/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรปฐมนิเทศออนไลน์ 

“โอบไม้อ่อน ด้วยไออุ่น” 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 -------------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศออนไลน์ 
“โอบไม้อ่อน ด้วยไออุ่น”ประจ าปีการศึกษา 2564 ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ จึง
เห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 

 
1.รองศาสตราจารย์ปรมาภรณ์  ลิมป์เลิศเสถียร    ที่ปรึกษา 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักริน  จุลพรหม                           ประธาน 
          3. อาจารย์สุมณฑา ศักด์ิชัยสมบูรณ์                                    กรรมการ 
          4. อาจารย์จุฬาวดี   พูลเจริญ                                              กรรมการ             
       5. อาจารย์นงลักษณ์  บัณฑุวงศ์                                          กรรมการและเลขานุการ 
 
ภำระหน้ำที่ 

1. ก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม  
     2. ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้แก่นักศึกษา 
     3. ประชุมและจัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชา 
      4. ท าแบบประเมินผลออนไลน์ 
     5. เขียนสรุปการจัดกิจกรรมเพื่อเข้าประกันคุณภาพ (Sar) 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   23  พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 

 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 48/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรโครงกำรภำษำและวัฒนธรรมสัญจร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

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

 เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการโครงการภาษาและวัฒนธรรมสัญจร 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งต้ัง
คณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม2565  ดัง
รายนามต่อไปนี้ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร    ที่ปรึกษา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักริน จุลพรหม    ประธาน 

  3. รองศาสตราจารย์บัวผัน  สุพรรณยศ    กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ สุวรรณา  งามเหลือ                            กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ขนิษฐา จิตชินะกุล    กรรมการ 
6. อาจารย์นงลักษณ์  บัณฑุวงศ์    .                                กรรมการและเลขานุการ 

 
ภำระหน้ำที่  

1. หาสถานที่ในการจัดกิจกรรมแบบ One Day Trip  
2. ติดต่อวิทยากรในพื้นที่ 

      3. ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้แก่นักศึกษา 
      4. ท าแบบประเมินผลออนไลน์ 
      5. เขียนสรุปการจัดกิจกรรมเพื่อเข้าประกันคุณภาพ (Sar) 
 
     สั่ง  ณ  วันที่   23 พฤศจิกายน  2564 

 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
 



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที ่ มศ 49 /2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรติวออนไลน์ โรงเรียนพระแม่มำรีย์ กรุงเทพฯ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 -------------------------------------------------------------- 

เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการโครงการติวออนไลน์ โรงเรียนพระแม่มารีย์ กรุงเทพฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งต้ัง
คณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม2565  ดัง
รายนามต่อไปนี้ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร                                                                                                                  
          1.รองศาสตราจารย์ ปรมาภรณ์  ลิมป์เลิศเสถียร  ที่ปรึกษา 

2.รองศาสตราจารย์บัวผัน  สุพรรณยศ   ประธาน 
3.อาจารย์กิตติพงษ์ อินทรัศมี    กรรมการ 
4.อาจารย์นงลักษณ์  บัณฑุวงศ์    กรรมการและเลขานุการ 
 

ภำระหน้ำที่ 
1. ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนพระแม่มารีย์ กรุงเทพ  

     2. ติดต่อประสานงานกับศิษย์เก่า เพื่อเชิญเป็นวิทยากร 
     3. จัดกิจกรรมติวออนไลน์ 
     4. ท าแบบประเมินผลออนไลน์ 
     5. เขียนสรุปการจัดกิจกรรมเพื่อเข้าประกันคุณภาพ (Sar) 
 
   สั่ง  ณ  วันที่   23 พฤศจิกายน  2564 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

 
ค ำสั่ง 

ที่  มศ 50/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรอบรมกำรเขียนคอนเทนต์และผลิตคลิปวิดิโอ 

 สำขำวิชำภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 -------------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการโครงการอบรมการเขียนคอนเทนต์และผลิตคลิปวิดิ
โอสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ประจ าปีการศึกษา 2564 ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ  คณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการชดุดังกล่าวโดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1.  รองศาสตราจารย์ ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร    ประธาน 
 2.  รองศาสตราจารย์ สุวรรณา  งามเหลือ                           กรรมการ 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักริน จุลพรหม              กรรมการ 
 4.  อาจารย์นงลักษณ์  บัณฑุวงศ์    .                          กรรมการและเลขานุการ 
 
ภำระหน้ำที่ 

             1. ก าหนดหัวข้อการอบรมการเขียนคอนเทนต์และผลิตคลิปวิดิโอ  
                   2. ติดต่อวิทยากรอบรมการเขียนคอนเทนต์และผลิตคลิปวิดิโอ 
                   3. ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้แก่นักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี 
                   4. ท าแบบประเมินผลออนไลน์ 
                   5. เขียนสรุปการจัดกิจกรรมเพื่อเข้าประกันคุณภาพ (Sar) 
 
 
   สั่ง  ณ  วันที่   23 พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 51/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรประกวดเพจและคลิปเพื่อประชำสัมพันธ์สำขำวิชำภำษำไทย 
สำขำวิชำภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 -------------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการประกวดเพจและคลิปเพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชา
ภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ประจ าปีการศึกษา 2564ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ  คณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการชดุดังกล่าวโดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 

 
 1.รองศาสตราจารย์ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร   ที่ปรึกษา 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม   ประธาน 
 3. อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี     กรรมการ 
 4. อาจารย์สุมณฑา ศักด์ิชัยสมบูรณ์           กรรมการและเลขานุการ 
 
ภำระหน้ำที่ 

1.ก าหนดประเด็น (Theme)  
            2.ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน เช่น องค์ประกอบศิลป์, ภาษาและวิธีน าเสนอ, ความคิด
สร้างสรรค์ และแนวคิด  เป็นต้น 
      3.ก าหนดระยะเวลาในการส่งประกวด และช่องทางในการส่งประกวด 
     4.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
      5.รวบรวมผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 
      6.ตัดสินผลรางวัล 
      7.มอบรางวัล 
      8.เผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล 
 
   สั่ง  ณ  วันที่   23 พฤศจิกายน  2564 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 

 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่ มศ 52/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรล่ำม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
------------------------------ 

 เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการล่าม ประจ าปีการศึกษา 2563 ด าเนินไปด้วย 
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะฯจึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการชุดดังกล่าว โดยมีวาระ
ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์ปณวัฒน์ วัฒนวิทย์    ประธาน 
 2.  อาจารย์Navin R. Brownell    กรรมการ 
 3.  อาจารยพ์งษ์วิทย์ นามทะจันทร์     กรรมการ 
  
    
ภำระหน้ำที่ 

 เป็นล่ามในการประชุมคณะฯ และการประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 
  
 

   สั่ง  ณ  วันที่   23  พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 53/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรท ำงำนวิจัยและวิชำกำร 
คณะมนุษยศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 -------------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมการท างานวิจัยและวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ 
ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ  คณะฯ จึงเหน็สมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชดุดังกล่าวโดยมีวาระตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1.  ดร.ภาสกร เชื้อสวย     ประธาน 
 2.  รองศาสตราจารย์ ดร.อุสา สุทธิสาคร   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 3. ดร.เจษฏา นิลสงวนเดชะ                             กรรมการ 
 4. อาจารย์ยุทธ อุทยานินทร์     กรรมการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รฐักิตติ์ เลิศวิศวะ   กรรมการ 
 6.   อาจารย์สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ์    กรรมการ 
 7. ดร.วาสนา สมอัจฉริยกลุ     กรรมการ 
 8. ดร.สุพัชชา อินทุโศภน     กรรมการ 
 9. ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์              กรรมการและเลขานุการ 
ภำระหน้ำที่ 
 1. ส ารวจความสนใจของคณาจารย์ด้านการท างานวิจัยและวิชาการ 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานวิจัยและวิชาการของคณาจารย์เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 3. อ านวยการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
 4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ บรรยายพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้นและพฒันาการท างานวิชาการของ
คณาจารย์ 
 5. จัดโครงการอาศรมวิจัย เพื่อเอื้อต่อการผลิตผลงานวิชาการของคณาจารย์ 
 6. สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านวิชาการของแต่ละหลักสูตร เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน
วิชาการของคณาจารย์ในหลักสูตร 
 7. ประเมินผลและน าเสนอผลต่อผู้บริหาร  

 
     สั่ง  ณ  วันที่   19  กุมภาพันธ์  2564 

 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที่  มศ 54/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ปีกำรศึกษำ 2564  

-------------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการ ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    ที่ปรึกษา 
 2. รองศาสตราจารย์ขนิษฐา จิตชินะกุล  ประธาน 
 3. ดร.จักร์พันธ์ เรียมลิว    กรรมการ 
 4. อาจารย์สุกัญญา สุขวิบูลย์   กรรมการ 
 5. ดร.ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ    กรรมการ 
 6. อาจารย์นิรันดร์ ขุมบางลี่    กรรมการ 
 7. ดร.ภาสกร เชื้อสวย    กรรมการ 
 8. ดร.จินดาพร พินพงทรัพย์    กรรมการ 
 9. อาจารย์ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่าม   กรรมการ 
 10. อาจารย์ยุทธ อุทธยานินทร์   กรรมการ 
 11. อาจารย์รัตน์จิต ทองเปรม   กรรมการ 
 12. อาจารย์ Jia Zhongxia     กรรมการ 
 13. นางสาวพรพิมล หาดยาว   กรรมการและเลขานุการ  
  
ภำระหน้ำที่ 
 ด าเนินการตรวจสอบด้วยวิธีการใดๆ ที่เหมาะสมกับวิธีการประเมินผลที่ใช้ลักษณะการเรียนรู้ 
ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้  
 

   
   สั่ง  ณ  วันที่   3  มีนาคม  2565 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที่  มศ 56/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรสหกิจ 

-------------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการ ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ  คณะฯจึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม
2565  ดังรายนามต่อไปนี ้
 1. อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพนัธุ์                           ที่ปรึกษา 
 2.  อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล               ประธาน 
 3.  รองศาสตราจารย์เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ       กรรมการ 
 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณ ีดุจสิค                กรรมการ 
 5.  อาจารย์ ดร. จินดาพร พินพงทรัพย์                 กรรมการ 
 6.   ดร.สุพชัชา อินทุโศภน                กรรมการ 
  
ภำระหน้ำที่ 
 1. ก าหนดนโยบายและวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับโครงการสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาของแต่ละสาขา รับสมัครและคัดกรอง
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่สนใจเข้ารว่มโครงการ 
 3. วางแผนและจัดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติสหกิจให้กบันักศึกษาชั้นปีที ่4  
 4. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติสหกิจ 
 5. ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของสาขาในเรื่องข้อก าหนด เกณฑ์การให้คะแนน
ในวันสัมมนาสหกิจศึกษาของคณะ  
 6. ก าหนดวันจัดสัมมนาสหกิจศึกษาระดับคณะและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อส่งประกวด 
โครงการสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
 7. รวบรวมคะแนนและประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษาของสาขา 
 

   
   สั่ง  ณ  วันที่   3  มีนาคม  2564 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 57/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการ ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล               ประธาน 
 2.  อาจารย์ ดร. เจษฎา นิลสงวนเดชะ                   กรรมการ 
 3.  อาจารย์ ดร. ธีระวุฒิ สุนทรา                            กรรมการ 
 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ                       กรรมการ 
 5.  อาจารย์สิรินยา จิระสวัสด์ิ                                กรรมการและเลขานุการ 
  
ภำระหน้ำที่ 
 1. ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่อาจารย์เกี่ยวกับเทคนิคการสอนและการใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนการสอน 
 2. วางแผนและจัดอบรมเพื่อให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอนอย่าง
หลากหลายและต่อเนื่อง 
 3. ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะกับเนื้อหาในรายวิชา 
 
 

   
   สั่ง  ณ  วันที่   3  มีนาคม  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 

 
 

 
 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 58/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรบริหำรงำนคณะฯ อย่ำงมีธรรมำภิบำล 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารงานคณะฯ อย่างมีธรรมาภิบาล
ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการชุดดังกล่าว  
โดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์รติรัตน์ มหาทรัพย์    ประธาน 
 2. อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล    กรรมการ 
 3. อาจารย์รสสุคนธ์  รัตนธาดา    กรรมการ 
 
ภำระหน้ำที่  

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

 2. เสนอแนะแนวทางในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ (กบค.)  

รวมทั้งฝ่ายต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเงินของคณะ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม  

โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

3. ติดตามรายงานผลการด าเนินงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อความถูกต้อง พร้อมทั้งให้ 

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

 

   สั่ง  ณ  วนัที่   30  เมษายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 

 
 
 
 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 59/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดพิจำรณำเกณฑ์และร่ำง KPI ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการชุดพิจารณาเกณฑ์และร่าง KPI ประจ าปีการศึกษา 2563 
ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการชุดดังกล่าว  
โดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1. คณบดี       ที่ปรึกษา 
 2.  รองคณบดีฝ่ายบริหาร     ประธาน 
 3. อาจารย์นิภาพรรณ  สิงหพันธุ์    กรรมการ 
 4. อาจารย์วุทธินันท์  อ๊อกกังวาล    กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์ขนิษฐา จิตชินะกุล   กรรมการ 
 6. อาจารย์ ดร.จักรพันธ์  เรียมลิว    กรรมการ 
 7. อาจารย์ยุทธ อุทยานินทร ์    กรรมการ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม   กรรมการ 
 9.  อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล   กรรมการ 
 10. อาจารย์รติรัตน์ มหาทรัพย์     กรรมการ 
  
 
ภำระหน้ำที่  

 พิจารณาเกณฑ์และร่าง KPI เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

   สั่ง  ณ  วันที่   30  สิงหาคม  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 

 
 



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที่  มศ 60/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสัมภำษณ์ทุนรัตนมงคลและ UTCC GOLD 

คณะมนุษยศำสตร์ ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2565 
 -------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนรัตนมงคลและ UTCC GOLD 
ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการชุดดังกล่าว
โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์วุทธินันท์ อ๊อกกังวาล    ประธาน 
 2. อาจารย์ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่าม    กรรมการ 
 3. อาจารย์รัตน์จิต ทองเปรม    กรรมการ 
 4. ดร.อรภัทร พุกกะเวส     กรรมการ 
 5. อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ    กรรมการ 
 6. อาจารย์ด าเกิง ฐิตะปิยะศักด์ิ    กรรมการ 
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.อุสา สุทธิสาคร   กรรมการ 
 8. รองศาสตราจารย์ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร  กรรมการ 
 9. อาจารย์เบญจรัตน์ ลักขณาวงศ์    กรรมการ 
  
ภำระหน้ำที่ 
 สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนรัตนมงคลและ UTCC Gold ส าหรับเข้าเรียนปี
การศึกษา 2565 
 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   30  สิงหาคม  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
  



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 61/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ปี 2564 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน ป ี2564 ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ  คณะฯ จึงเหน็สมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564  
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร     ประธาน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจจิมา วัชราภรณ์   กรรมการ 

3. อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล   กรรมการ 
4. ดร.เจษฏา นิลสงวนเดชะ     กรรมการ 
5. ดร.สุพัขชา อินทุโศภน     กรรมการ 
6. อาจารย์สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ์    กรรมการ 
7. อาจารย์ยุทธ อุทยานินทร ์     กรรมการ 
8. ผศ.ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ    กรรมการ 
9. อาจารย์ยอดหญิง จิตรีขันธ ์    กรรมการ 
10. อาจารย์นิรันดร์ ขุมบางลี่     กรรมการ 
11. อาจารย์สุจรรยา จันทรศิริ      กรรมการ 
12. ดร.สยาม ค้าสุวรรณ     กรรมการ 

 13..อาจารย์วุทธินนัท์ อ๊อกกังวาล    กรรมการ 
 14. นางสาวจันจิรา จนัทรานสุรณ์    กรรมการและเลขานุการ 
ภำระหน้ำที่ 
 1.  ปรับปรุงแบบประเมินใหส้อดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาคณะ 

2.  จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ตามแบบประเมิน 
3.  สรุปข้อมูล และจัดล าดับคะแนน 
4.  น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 
5.  สรุปงานและปัญหาตลอดจนแนวทางการแก้ไขเสนอผูบ้ริหาร 

    
   สั่ง  ณ  วันที่   30  สิงหาคม  2564 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที่  มศ 62 /2564 
เรื่อง  แต่งตั้ง คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร (เสำร-์อำทิตย์) 

-------------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม  2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1. รองศาสตราจารย์ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร   กรรมการ 
 2. อาจารย์สุมณฑา ศักด์ิชัยสมบูรณ์     กรรมการ  
 
ภำระหน้ำที่ 
 1. ประชาสัมพันธ์ ตอบค าถาม ให้รายละเอียด และติดต่อผู้สนใจสมัครเรียน 
 2. จัดและเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

3. จัดตารางสอน และทาบทามอาจารย์ผู้สอน 
 4. ให้ค าแนะน าและปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับรายวิชาที่สอน  
 5. ร่วมเป็นผู้ดูแลเฟสบุ๊กเพจของหลักสูตร  
 6. สร้างเนื้อหาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรลงในโซเชียลมีเดียต่าง ๆ 
 7. ประชาสัมพันธ์ ตอบค าถาม ให้รายละเอียด และติดต่อผู้สนใจสมัครเรียน  
 
 
   สั่ง  ณ  วันที่   30  สิงหาคม  2564 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
  



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 63/2564 

เรื่อง  แต่งตั้ง คณะกรรมกำรสรรหำอำจำรย์ใหม่ กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 
 1.  อาจารย ์ดร.ณฐาพร ศรีจ านง    ประธาน 

 2.  อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์                          กรรมการ 
 3.  อาจารย ์ดร.ภาสกร เชื้อสวย    กรรมการ 
 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี เดชอมร   กรรมการ 
 5.  อาจารยป์ณวัฒน์ วัฒนวิทย์    กรรมการ 

6.  อาจารยส์ิรินยา จิระสวัสด์ิ    กรรมการและเลขานุการ                    
 

ภำระหน้ำที่ 
1. หารือเรื่องการจัดการสอบข้อเขียน  สอบสาธิตการสอน และสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครร่วมกับ 

กรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์  กรรมการบริหารหลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ และ
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. คัดเลือกผู้สมัคร และติดต่อผู้สมัครสอบเพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆ ในการสอบ 
3. ออกข้อสอบข้อเขียน  คุมสอบออนไลน์  และตรวจข้อสอบ  
4. แจ้งผลการสอบข้อเขียน และจัดส่งเอกสารประกอบการสาธิตการสอนให้กับผู้สมัคร 
5. พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมกับต าแหน่งอาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

 
    
   สั่ง  ณ  วันที่   30  สิงหาคม  2564 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศร)ี  
   คณบดี 
  



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 64 /2564 

เรื่อง  แต่งตั้ง คณะกรรมกำรโครงกำรตะลุยอิ้ง 64  
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ  คณะฯจึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม
2565  ดังรายนามต่อไปนี ้

1. อาจารย์ ดร.ปารฉิัฐษร์ วงศ์สุวรรณ      ประธาน 
2. อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล   กรรมการ 
3. อาจารย์ยอดหญิง จิตรีขันธ ์    กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.อรภทัร พุกกะเวส   กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.นพณัฐ เลิศสุทธิผล   กรรมการ 
6. อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล   กรรมการ 

 
ภำระหน้ำที่ 
   1. จัดอาจารย์ผู้บรรยายสรปุบทเรียนและแนะน ากระบวนการคิดวิเคราะห์และเทคนิคการท า
ข้อสอบในรายวิชา GE071, GE072, GE004 และ GE005 ตามความเหมาะสม 

2. ก าหนด วัน และเวลา ในการบรรยายสรุปบทเรียนทั้ง 4 รายวิชาดังกล่าว ทาง Online 
ผ่าน Cisco Webex Meetings ตามความเหมาะสม 

3. จัดเตรียมเอกสารสรปุบทเรยีนและแบบฝึกทักษะที่จัดท าโดยอาจารย์ผู้บรรยาย ให้กบั 
นักศึกษาที่เข้าฟังการบรรยาย 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการในทุกชัน้เรียนในรายวิชาดังกล่าว และประชาสัมพันธผ์่านทาง 
Facebook ของคณะมนุษยศาสตร์ และ Website ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

5. จัดโครงการโดยให้นักศึกษาเข้าฟังการบรรยายสรุปบทเรียนและท าแบบฝึกทักษะทาง 
Online ผ่าน Cisco Webex Meetings ใน วัน และเวลาที่ก าหนด 

6. ประเมินผลโครงการโดยใหน้ักศึกษาผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายตอบแบบประเมินผล 
โครงการในรูปแบบ Online ผ่าน Microsoft Form 

    
   สั่ง  ณ  วันที่   30  สิงหาคม  2564 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที่  มศ 65 /2564 
เรื่อง  แต่งตั้ง คณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรภำษำอังกฤษธุรกิจ สองภำษำ 

-------------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม2564  ดังรายนามต่อไปนี้ 

 
1. อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์     ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ดุจสิค    กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.จันทร์ปรียา บุณยรัตพันธุ์    กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก     กรรมการ 
5. อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพันธุ์     กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.ณฐาพร ศรีจ านง     กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ ปัญญาเลิศ     กรรมการและเลขานุการ 

 
ภำระหน้ำที่ 

 ปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ สองภาษา  

 
   สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศร)ี  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที่  มศ 66 /2564 
เรื่อง  แต่งตั้ง คณะกรรมกำรโครงกำร UTCC English Smart 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 

 

1.  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ เกิดอรุณสุขศรี   ประธาน 

2.  อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพันธุ์                          กรรมการ 
 3.  อาจารยป์ณวัฒน์ วัฒนวิทย์     กรรมการ 

4.  รองศาตราจารย์ ดร.ณุวีร์ ชมพูชาติ    กรรมการ 
 5.  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ศุทธินี ชวนไชยสิทธิ์   กรรมการ 

6.  ดร.ภาสกร เชื้อสวย      กรรมการ 
 7.  ดร.จักรพันธ์ เรียมลิว      กรรมการ 
 8.  ดร.พรณิชา วีระคัณโฑ                                   กรรมการ 

9.  ดร.ศันสนีย์ ปัญญาเลิศ                                   กรรมการ 
10. ดร.ศิริอร ละดาห์                                   กรรมการ 

 11. ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์                           กรรมการ 
 12. อาจารย์นิรันดร์ ขุมบางลี่     กรรมการ 

13.อาจารย์ Victoria Elman Wijuntamook                        กรรมการ 
 14.อาจารย์ Steven Ross Brownell                          กรรมการ 

15.อาจารย์ Anthony Neil Catto                           กรรมการ 
16.อาจารย์ Navin Ross Brownell                          กรรมการ 
17. ดร.อรภัทร พุกกะเวส      กรรมการและเลขานุการ 
 

ภำระหน้ำที่ 
1. ประชุมหารือเรื่องการแบ่งประเด็นส าคัญที่ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ 



 
 

 

2. ประชุมหารือเรื่องการแบ่งกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษโดยหัวหน้าทีม
ผู้รับผิดชอบ 

3. น าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ  
4. แสดงความคิดเห็นเพื่อให้โครงการบรรลุผล พร้อมแก้ไข และพัฒนากิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้หลากหลายเพื่อด าเนินการในปีการศึกษาปัจจุบัน
และปีการศึกษาถัดไป 

 
 
   สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
  



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที่  มศ 67/2564 
เรื่อง  แต่งตั้ง คณะกรรมกำรโครงกำร Flagship: Intercultural Buddies 

-------------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 

1. ดร.ศันสนีย์ ปญัญาเลิศ  กรรมการ 
2. ดร. ศิริอร ละดาห์   กรรมการ 
3. ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์   กรรมการ 
 

ภำระหน้ำที่ 
1. ด าเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
2. ประสานงานโครงการกับ University of Aveiro 
3. พบปะนักศึกษาทั้ง 2 ประเทศเพื่อแนะน าโครงการในช่วงเริ่มต้น และสรุปการเรียนรู้ ในช่วงท้าย

โครงการ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นของนักศึกษา จากประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการ 
4. จัดท าประกาศนียบัตรและมอบให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ  
5. สรุปผลโครงการและรายงานต่อคณะฯ 

    
   สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
  



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 68 /2564 

เรื่อง  แต่งตั้ง คณะกรรมกำรโครงการ Flagship: Learning and Teaching Development 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1. อาจารยน์ิรันดร์ ขุมบางลี่      กรรมการ 
 2. ดร.พรณิชา วีระคัณโฑ     กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ 
 4. อาจารย ์Victoria Elman-Wijuntamook   กรรมการ 
 
ภำระหน้ำที่ 

1. วางแผนการด าเนินงานจัดท าข้อสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษแรกเข้า (Placement 
Test)  

2. ด าเนินการจัดสอบวัดระดับความสามารถนักศึกษาแรกเข้า 
3. ประสานงาน ส่งเสริม และกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนใช้รูปแบบการสอนที่ทันสมัย ทั้งการ

ออกแบบบทเรียน กิจกรรม และการใช้เทคโนโลยี 
4. ประสานงาน ส่งเสริม และกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน และ

การบูรณาการเรียนการสอน 
 

 
   สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
  



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 69/2564 

เรื่อง  แต่งตั้ง คณะกรรมกำรโครงกำร Speak Now 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 

1. อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี     ประธาน 

2. อาจารย์ ดร. ภาสกร เชื้อสวย     กรรมการ 

3. อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล    กรรมการ 

4. อาจารย์Thomas Smith     กรรมการ 

5. อาจารย์รสสุคนธ์ รัตนธาดา     กรรมการและเลขานุการ 

ภำระหน้ำที่ 

 ฝึกฝนให้นักศึกษาเพิ่มศักยภาพในการพูดภาษาอังกฤษในบริบทต่างๆ  

 
   สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศร)ี  
   คณบดี 
 
  



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 70 /2564 

เรื่อง  แต่งตั้ง คณะกรรมกำรพิจำรณำเกณฑ์ Placement Test จำกกำรสอบวัดระดับภำษำญี่ปุ่น 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกิตต์ิ เลิศวิศวะ   ประธาน 
2. อาจารย์ Osamu Tamaki     กรรมการ 
3. ดร.ธีระวุฒิ สุนทรา      กรรมการ 
 

ภำระหน้ำที่ 

 1.จัดท าข้อสอบ จัดสอบ และตรวจข้อสอบ 

 2.ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบข้างต้น   

 
   สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
  



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 71/2564 

เรื่อง  แต่งตั้ง คณะกรรมกำรสรรหำอำจำรย์ใหม่ (อำจำรย์ชำวญี่ปุ่น) 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม2564  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 

1.  อาจารย์รัตน์จิต ทองเปรม     ประธาน 

2.  อาจารย ์Osamu Tamaki     รองประธาน 
 3.  อาจารย ์ดร.ธีระวุฒิ สุนทรา     กรรมการ 
 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกิตต์ิ เลิศวิศวะ   กรรมการ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจจิมา วัชราภรณ์   กรรมการ 
6.  อาจารยอั์จฉรา เสรีพันธ์พานิช     กรรมการ  

 
ภำระหน้ำที่ 

สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครร่วมกับ กรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์  และส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

    
   สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 

 
 



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที่ มศ  72 /2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรภำษำญี่ปุ่น ปริญญำตรีใบที่ 2  

------------------------------------------------------------ 
เพื่อให้การด าเนินงานของหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตรีใบที่ 2 ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ คณะฯ จึงเหน็สมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที ่
31 กรกฎาคม 2565 ดังรายนามต่อไปนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐกิตติ์ เลิศวิศวะ  ประธาน 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจจิมา วัชราภรณ์  รองประธาน 

3. ดร.ธีระวุฒิ สุนทรา           กรรมการ 

4. อาจารย์อัจฉรา เสรีพันธ์พานชิ    กรรมการ 

5. อาจารย์รัตน์จิต ทองเปรม    กรรมการ 

6. อาจารย์Tamaki Osamu    กรรมการ 
 
ภำระหน้ำที่ 

1. ประชาสัมพันธ ์ตอบค าถาม ให้รายละเอียด และติดต่อผู้ที่สนใจสมัครเรียน 

2. สร้างเนื้อหาเพื่อประชาสัมพันธห์ลักสูตรลงในโซเชียลมีเดียต่าง ๆ 

3. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่

4. ท าเรื่องยกเว้นเทียบโอนรายวิชาให้นักศึกษาใหม่ 

5. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษา 

6. ก าหนดและทาบทามอาจารย์ผูส้อน 

7. ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาเรื่องหลักสูตร การเรียนการสอนและจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

8. ส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนของหลักสูตร 

9. รับผิดชอบและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

10. รักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

11. ให้ค าปรึกษาและจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 
   สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่ มศ  73/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรภำษำญี่ปุ่น นอกเวลำท ำกำร (เสำร์-อำทิตย์) 
------------------------------------------------------------ 

เพื่อให้การด าเนินงานของหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น นอกเวลาท าการ (เสาร์-อาทิตย์) ด าเนินไปอย่าง
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระต้ังแต่ 1 
สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ดังรายนามต่อไปนี้ 
         1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐกิตติ์ เลิศวิศวะ   ประธาน 
         2. ดร. ธีระวุฒิ สุนทรา      กรรมการ 
 
ภำระหน้ำที่ 

1.ประชาสัมพันธ์ ตอบค าถาม ให้รายละเอียด และติดต่อผู้ที่สนใจสมัครเรียน 
2.สร้างเนื้อหาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรลงในโซเชียลมีเดียต่างๆ 

      3.ท าเรื่องยกเว้นเทียบโอนรายวิชาให้นักศึกษาใหม่ 
4.เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษา 
5.ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาเรื่องหลักสูตร การเรียนการสอนและจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 
 
 
   สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่ มศ 74/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรสอนภำษำญี่ปุ่นให้นักศึกษำจีน 2+2 
------------------------------------------------------------ 

  เพื่อให้การด าเนินงานของโครงการสอนภาษาญี่ปุ่นให้นักศึกษาจีน 2+2 ด าเนินไปอย่างเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระตั้งแต่ 1 สิงหาคม 
2564 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ดังรายนามต่อไปนี้ 
         1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกิตติ์ เลิศวิศวะ   ประธาน 
         2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจจิมา วัชราภรณ์  กรรมการ 
         3. ดร. ธีระวุฒิ สุนทรา     กรรมการ 
         4. อาจารย์Tamaki Osamu      กรรมการ 
 
ภำระหน้ำที่ 
         ดูแลด้านการเปิดรายวิชา การลงทะเบียน การเทียบโอนรายวิชา และการเป็นท่ีปรึกษาให้นักศึกษา  
 
 
 
   สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
  



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่ มศ   75/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำร ” Korean Cultural Content” 
สำขำภำษำเกำหลี ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 

------------------------------------------------------------ 
  เพื่อให้การด าเนินงานของโครงการฯ ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึง

เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2565 ดังรายนามต่อไปนี้ 
 
 1. อาจารย์ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่าม   ประธาน 
 2. ดร.สพุัชชา อินทุโศภน     รองประธาน 

3. อาจารย์วุทธินันท์ อ๊อกกังวาล    กรรมการ 
4. ดร.วิมลมาส หมื่นหอ     กรรมการ 

 5. อาจารย ์กรกฎ ทองบริบูรณ์    กรรมการและเลขานุการ 
  
ภำระหน้ำที่ 

1. วางแผนการจัดกิจกรรม 
2. จัดหาผู้น ากิจกรรม 
3. ประชุมเตรียมวางแผนงานและกิจกรรมในงาน 
4. จัดเตรียมสถานที่ และดูแลความเรียบร้อย 
5. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังผู้เกี่ยวข้อง 
6. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
7. สรุปผลการจัดกิจกรรม  

 

 
   สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่ มศ   76/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำร ” Seoulcialized Club” 
สำขำภำษำเกำหลี ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 

------------------------------------------------------------ 
  เพื่อให้การด าเนินงานของโครงการฯ ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2565 ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่าม    ประธาน 
 2. ดร. สุพัชชา อินทุโศภน     รองประธาน 
 3. อาจารย ์วุทธินันท์ อ๊อกกังวาล    กรรมการ 
 4. ดร.วิมลมาส หมื่นหอ     กรรมการ 
 5. อาจารย์กรกฎ ทองบริบูรณ์    กรรมการและเลขานุการ 
  

ภำระหน้ำที่    
 1. วางแผนการจัดกิจกรรม 

2. จัดหาผู้น ากิจกรรม 
3. ประชุมเตรียมวางแผนงานและกิจกรรมในงาน 
4. จัดเตรียมสถานที่ และดูแลความเรียบร้อย 
5. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังผู้เกี่ยวข้อง 
6. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
7. สรุปผลการจัดกิจกรรม  

 

 
   สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
  



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่ มศ   77/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำร ” ประกวดสุนทรพจน์ภำษำเกำหลี 2564” 
สำขำภำษำเกำหลี ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 
------------------------------------------------------------ 

   เพื่อให้การด าเนินงานของโครงการฯ ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2565 ดังรายนามต่อไปนี้  
 1. อาจารย์ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่าม    ประธาน 
 2. ดร.สุพัชชา อินทุโศภน     รองประธาน 
 3. อาจารย์วทุธินันท์ อ๊อกกังวาล    กรรมการ 
 4. ดร.วิมลมาส หมื่นหอ     กรรมการ 
 5. อาจารย์กรกฎ ทองบริบูรณ์    กรรมการและเลขานุการ 
  
ภำระหน้ำที่    
  

1. วางแผนการจัดกิจกรรม 
2. จัดหาผู้น ากิจกรรม 
3. ประชุมเตรียมวางแผนงานและกิจกรรมในงาน 
4. จัดเตรียมสถานที่ และดูแลความเรียบร้อย 
5. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังผู้เกี่ยวข้อง 
6. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
7. สรุปผลการจัดกิจกรรม  

    
   สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2563 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศร)ี  
   คณบดี 
 



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที่ มศ   78/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำร ” สวัสดีเพื่อนใหม่ 2021” 

สำขำภำษำเกำหลี ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 
------------------------------------------------------------ 

   เพื่อให้การด าเนินงานของโครงการฯ ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2565 ดังรายนามต่อไปนี้  

1. อาจารย์ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่าม    ประธาน 
2. อาจารย์วทุธินันท์ อ๊อกกังวาล    รองประธาน 
3. อาจารย์กรกฎ ทองบริบูรณ์    กรรมการ 
4.. ดร.สุพัชชา อินทุโศภน     กรรมการและเลขานุการ 

  
ภำระหน้ำที่ 

1. วางแผนการจัดกิจกรรม 
2. จัดหาผู้น ากิจกรรม 
3. ประชุมเตรียมวางแผนงานและกิจกรรมในงาน 
4. จัดเตรียมสถานที่ และดูแลความเรียบร้อย 
5. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังผู้เกี่ยวข้อง 
6. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
7. สรุปผลการจัดกิจกรรม  

 
   สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
  



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่ มศ 79/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำร ” เสวนำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ของนักเรียนไทย 
ในเกำหลีใต้” สำขำภำษำเกำหลี ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 

------------------------------------------------------------ 
  เพื่อให้การด าเนินงานของโครงการฯ ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึง

เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2565 ดังรายนามต่อไปนี้ 

 
 1. ดร. สุพัชชา อินทุโศภน     ประธาน 
 2. ดร. วิมลมาส หมื่นหอ      รองประธาน 

3. อาจารย์วุทธินันท์ อ๊อกกังวาล     กรรมการ 
 4. อาจารย์ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่าม    กรรมการ 
 5. อาจารย์กรกฎ ทองบริบูรณ์     กรรมการและเลขานุการ 
  
ภำระหน้ำที่ 

1.  วางแผนการจัดกิจกรรมและจัดหาผู้น ากิจกรรม 
1. ประชุมเตรียมวางแผนงานและกิจกรรมในงาน 
2. จัดเตรียมสถานที่ และดูแลความเรียบร้อย 
3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังผู้เกี่ยวข้อง 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
5. สรุปผลการจัดกิจกรรม  

 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
  



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่ มศ 80/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำร ” UTCCxPAT7.7 ” 
สำขำภำษำเกำหลี ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 
------------------------------------------------------------ 

  เพื่อให้การด าเนินงานของโครงการฯ ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2565 ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่าม  ประธาน 
 2. อาจารย์กรกฎ ทองบริบูรณ์   รองประธาน 
 3. อาจารย์วุทธินันท์ อ๊อกกังวาล   กรรมการ 
 4. ดร.สุพัชชา อินทุโศภน    กรรมการและเลขานุการ 
   
ภำระหน้ำที่ 

1. วางแผนการจัดกิจกรรม 
2. จัดหาผู้น ากิจกรรม 
3. ประชุมเตรียมวางแผนงานและกิจกรรมในงาน 
4. จัดเตรียมสถานที่ และดูแลความเรียบร้อย 
5. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังผู้เกี่ยวข้อง 
6. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
7. สรุปผลการจัดกิจกรรม  

 
 
 
   สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
  



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่ มศ 81/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรสัมผัสวัฒนธรรมจีน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

------------------------------------------------------------ 
เพื่อให้การด าเนินงานของโครงการฯ ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึง

เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2565 ดังรายนามต่อไปนี้ 

1. อาจารย์นิวัฒน์ นิมมานวรวงศ์   ประธาน 

2. อาจารย์ ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ   กรรมการ 

3. อาจารย์ Zheng Qingyuan    กรรมการ 

4. อาจารย์ ดร.จินดาพร พินพงทรัพย์  กรรมการและเลขานุการ 

 
ภำระหน้ำที่ 

1.  เตรียมงานทัศนศึกษา เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หรือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจีน 

2. ประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 

3. จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม 

4. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

 
 
   สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
  



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่ มศ 82/2564 

เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรโบตั๋นร้อยกลีบ (Meet and Greet) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

------------------------------------------------------------ 
เพื่อให้การด าเนินงานของโครงการฯ ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึง

เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2565 ดังรายนามต่อไปนี้ 

1.อาจารย์ ดร.สุพัตรา ห.เพียรเจริญ   ประธาน    
2.อาจารย์ ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ   กรรมการ 
3.อาจารย์นิวัฒน์ นิมมานวรวงศ์    กรรมการ 
4.อาจารย์ ดร.จินดาพร พินพงทรัพย์   กรรมการ 
5.ผูช้่วยศาสตราจารย์.ดร.จุรี สุชนวนิช   กรรมการ 
6.รองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล   กรรมการ 
7.อาจารย์ Zheng Qingyuan    กรรมการ 
8.อาจารย์ Jia Zhongxia     กรรมการ 
9.อาจารย์เบ็ญจรัตน์ ลักขณาวงศ์    กรรมการและเลขานุการ  

 
ภำระหน้ำที่ 

1.เป็นที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
2.สนับสนุนการท ากิจกรรมของนักศึกษาในด้านต่างๆ 
3.สรุปประเมินผลโครงการ 

 
   สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
  



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่ มศ 83/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรEPIC Meet & Greet 2021 
------------------------------------------------------------ 

เพื่อให้การด าเนินงานของโครงการฯ ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2565 ดังรายนามต่อไปนี้ 

1. อาจารย์สิรินยา จิระสวัสด์ิ    ประธาน 
2. นางสาวดลพร จิตรประเสริฐพร   กรรมการ 
3. นายนฤทธิ์  วรรณเพชร    กรรมการ 
4. นางสาวศิริมา ภูอาจสูง    กรรมการ 
5. นางสาวภัทรานิษฐ์ อภิธนาวัชรศักด์ิ   กรรมการ 
6. นายนิติภูมิ แก้วกล่ าศรี    กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ณุวีร์ ชมพูชาติ   กรรมการและเลขานุการ  

 
ภำระหน้ำที่ 
  1. ประชุมร่วมตัวแทนนักศึกษาปี 2-4 

2. วางแผนการจัดกิจกรรม 
3. จัดหาผู้น ากิจกรรม 
4. เตรียมความพร้อมช่องทางการจัดงานออนไลน์และดูแลความเรียบร้อย 
5. เตรียมอุปกรณ์ 
6. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 
7. ด าเนินการและสรุปผลการจัดกิจกรรม 

 
 
   สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที่ มศ 84/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำร Meet & Greet สำขำสหวิทยำกำร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
------------------------------------------------------------ 

เพื่อให้การด าเนินงานของโครงการฯ ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2565 ดังรายนามต่อไปนี้ 

1. ดร.ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ     ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อุสา สุทธิสาคร   รองประธาน 
3. อาจารย์รติรัตน์ มหาทรัพย์    กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา ศาลิคุปต   กรรมการ 
6. อาจารย์สุกัญญา สุขวิบูลย์    กรรมการ 
7. อาจารย์อรสา  รัตนวงษ์    กรรมการ  
8. ดร.สรายุทธ์ เลิศปัจฉิมนันท์    กรรมการ 
9. ดร.สยาม ค้าสุวรรณ     กรรมการ  
10. อาจารย์สุจรรยา จันทรศิริ    กรรมการ 
 

ภำระหน้ำที่ 
1. จัดกิจกรรมแรกเข้าให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของสาขาสหวิทยาการ  
2. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การเตรียมตัว การวางแผนการเรียน แก่นักศึกษาชั้นปีที่1 

สาขาสหวิทยาการ  
       
   สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที่ มศ 85/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงการ วิสัยทัศน์และวิธีวิทยาใหม่ในโลกวิชาการ 

ปีการศึกษา 2564 
“การดูแลสุขภาวะในภาวะวิกฤติ Long Covid 19 และเศรษฐกิจสังคมใหม่” 

------------------------------------------------------------ 
เพื่อให้การด าเนินงานของโครงการฯ ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึง

เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีวาระต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2565 ดังรายนามต่อไปนี้ 

 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. อุสา สุทธิสาคร    ประธาน 
2. ดร.ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ                                            รองประธาน 
3. รองศาสตราจารย์ เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลธิชา ศาลิคุปต    กรรมการ 
5. ดร. สยาม ค้าสุวรรณ                                            กรรมการ 
6. อาจารย์อรสา รัตนวงษ์      กรรมการ 
7. อาจารย์สุกัญญา สุขวิบูลย์     กรรมการ 
8. อาจารย์รติรัตน์ มหาทรัพย์     กรรมการ  
9. อาจารย์สุจรรยา จันทรศิริ      กรรมการ 
10. ดร.สรายุทธ เลิศปัจฉิมนันท์                  กรรมการและเลขานุการ 

 
ภำระหน้ำที่  

1. จัดสัมมนาวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์ 
 2.  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  
 3.  สรุปผลและรายงานต่อคณะมนุษยศาสตร์ 

 
   สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที่  มศ 86/2564 
เรื่อง  แต่งตั้ง คณะกรรมกำรจัดท ำเนื้อหำรำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน 

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป (สำขำภำษำอังกฤษ)  
วิชำ GE071  ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน 

-------------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปน้ี 

1.  อาจารย์ ดร.นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์   กรรมการ 
2.  อาจารย์ ดร.รติกร สิริสถิต    กรรมการ 
3.  อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ หลอดอาสา   กรรมการ 

 4.  อาจารย์ ดร.พรณิชา วีระคัณโฑ   กรรมการ 
 5.  อาจารย์อรรจมาภรณ์ วิทย์อุปสัย   กรรมการ 
 6.  อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท    กรรมการ 
 7.  อาจารย์รสสุคนธ์ รัตนธาดา    กรรมการ 
 8.  อาจารย์นิรันดร์ ขุมบางลี่    กรรมการ 
 9.  อาจารย์สิรินยา จิระสวัสด์ิ                      กรรมการ      
 
ภำระหน้ำที่ 

1. ประชุมหารือเรื่องการจัดหาหนังสือเรียนที่มีเนื้อหาเหมาะสม จัดท าประมวลรายวิชา และ
วางแผนการสอนในแต่ละสัปดาห์ของทั้งภาคเรียนให้มีเนื้อหาและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร  

2. จัดท าเอกสารเอกสารประกอบการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  
3. จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 5) 
4. จัดท าแบบฝึกหัดเสริมการเรียน และออกข้อสอบเพื่อวัดผลการเรียนของนักศึกษา 

                                 สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 87/2564 

เรื่อง  แต่งตั้ง คณะกรรมกำรจัดท ำเนื้อหำรำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน  
หมวดวิชำศึกษำทั่วไป (สำขำภำษำอังกฤษ) 

วิชำ GE072  ภำษำอังกฤษธรุกิจเพื่อกำรสื่อสำรนำนำชำติ 1 
 

-------------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ  คณะฯจึงเห็นสมควร
แต่งต้ังคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม2565  ดัง
รายนามต่อไปนี้ 

1.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ปรียานชุ จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ 
2.  อาจารย์ ดร.ปาริฉัฐษร ์วงศ์สุวรรณ      กรรมการ 
3.  อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล   กรรมการ 

 4.  อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆม์าก    กรรมการ 
 5.  อาจารย์ ดร.ศนัสนีย ์ปัญญาเลิศ    กรรมการ 
 6.  อาจารย์ ดร.มานนีันท ์หรรูกัวิทย์    กรรมการ 
 7.  อาจารย์ ดร.อรภัทร พุกกะเวส    กรรมการ  
 8.  อาจารย์ ดร.ศริิอร ละดาห์                              กรรมการ      
 9.  อาจารย์ ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์        กรรมการ 
 
ภำระหน้ำที่ 

1. ประชุมหารือเรื่องการจัดหาหนังสือเรียนที่มีเนื้อหาเหมาะสม จัดท าประมวลรายวิชา และวางแผนการ
สอนในแต่ละสัปดาห์ของทั้งภาคเรียนให้มีเนื้อหาและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับหลักสูตร  

2. จัดท าเอกสารเอกสารประกอบการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  
3. จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 5) 
4. จัดท าแบบฝึกหัดเสริมการเรียน และออกข้อสอบเพื่อวัดผลการเรียนของนักศึกษา 

 
    
   สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 

ที่  มศ 88/2564 
เรื่อง  แต่งตั้ง คณะกรรมกำรจัดท ำเนื้อหำรำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน  

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป (สำขำภำษำอังกฤษ) 
วิชำ GE073  ภำษำอังกฤษธรุกิจเพื่อกำรสื่อสำรนำนำชำติ 2 

-------------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ  คณะฯจึงเห็นสมควร
แต่งต้ังคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม2565  ดัง
รายนามต่อไปนี้ 
 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณุวีร์ ชมพูชาติ   กรรมการ 
2.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี เดชอมร   กรรมการ 
3.  อาจารย์ ดร.จันทร์ปรียา บณุยรัตพันธุ์   กรรมการ 

 4.  อาจารย์ ดร.ภาสกร เชื้อสวย    กรรมการ 
 5.  อาจารย์ ดร.นพณัฐ เลิศสุทธิผล    กรรมการ 
 6.  อาจารย์ ดร.จักรพนัธ์ เรียมลิว    กรรมการ 
 7.  อาจารย์ยอดหญิง จิตรีขนัธ ์    กรรมการ  
 8.  อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี    กรรมการ 
                    
ภำระหน้ำที่ 

1. ประชุมหารือเรื่องการจัดหาหนังสือเรียนที่มีเนื้อหาเหมาะสม จัดท าประมวลรายวิชา และวางแผนการ
สอนในแต่ละสัปดาห์ของทั้งภาคเรียนให้มีเนื้อหาและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับหลักสูตร  

2. จัดท าเอกสารเอกสารประกอบการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  
3. จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 5) 
4. จัดท าแบบฝึกหัดเสริมการเรียน และออกข้อสอบเพื่อวัดผลการเรียนของนักศึกษา 

 
   สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 

  



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่  มศ 89/2564 

เรื่อง  แต่งตั้ง คณะกรรมกำรจัดท ำเนื้อหำรำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน  
หมวดวิชำศึกษำทั่วไป (สำขำภำษำอังกฤษ) 

วิชำ GE074  ภำษำอังกฤษส ำหรับมืออำชีพ 
-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯจึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว  โดยมีวาระต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม2565  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ดุจสิค   กรรมการ 
2.  อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก   กรรมการ 
3.  อาจารย์ ดร.ณฐาพร ศรีจ านง    กรรมการ 

 4.  อาจารย์ ดร.ยุวรี ทองวิวัฒน์    กรรมการ 
 5.  อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล   กรรมการ 
 6.  อาจารย์ปณวัฒน์ วัฒนวิทย์    กรรมการ 
 7.  อาจารย์พงษ์วิทย์ นามทะจันทร์     กรรมการ 
 8.  อาจารย์ ดร.จักรพันธ์  เรียมลิว    กรรมการ 
  
ภำระหน้ำที่ 

1. ประชุมหารือเรื่องการจัดหาหนังสือเรียนที่มีเนื้อหาเหมาะสม จัดท าประมวลรายวิชา และ
วางแผนการสอนในแต่ละสัปดาห์ของทั้งภาคเรียนให้มีเนื้อหาและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร  

2. จัดท าเอกสารเอกสารประกอบการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  
3. จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 5) 
4. จัดท าแบบฝึกหัดเสริมการเรียน และออกข้อสอบเพื่อวัดผลการเรียนของนักศึกษา 

    
                                                                          สั่ง  ณ  วันที่   23   พฤศจิกายน  2564 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่ มศ  90/2564  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรวันปล่อยของออนไลน์ (Meet and Greet)   
------------------------------ 

 เพื่อให้การด าเนินงานของ คณะกรรมการโครงการวันปล่อยของออนไลน์ (Meet and Greet) 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว 
โดยมีวาระการท างานต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ดังรายนามต่อไปนี้ 
  1. อาจารย์ด าเกิง  ฐิตะปิยะศักด์ิ    ประธาน 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ เกิดอรุณสุขศรี  กรรมการ 
  3. อาจารย์ยุทธ  อุทยานินทร์    กรรมการ 
  4. อาจารย์ศิรินุช  เพ็ชรอุไร    กรรมการ 
  5. อาจารย์ปานรัตน  กริชชาญชัย    กรรมการ 
  6. อาจารย์อเนญชา  กลิ่นเกสร    กรรมการ 
  7. นายพงศ์พิชาญ พงษ์วุฒิโชติ    กรรมการ 
  8. นางสาวจุฬาลักษณ์ หาปัญณะ    กรรมการ 
  9. นายธีรพงศ์ ทองแท่ง     กรรมการ 
  10. นางสาววรรณษา สิงห์สีโว    กรรมการ 
  11. นายจรัสกร ไผ่ทอง     กรรมการ 
  12. อาจารย์กิตติพงษ์  อินทรัศมี    กรรมการและเลขานุการ 
ภำระหน้ำที่ 
  1. จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินการ 
  2. น าผลการประเมินหรือปัญหาและอุปสรรคในการจัดงานปีที่ผ่านมาใช้ในการตัดสินใจ

วางแผน 
  3.ประสานงานและสื่อสารให้สมาชิกในสาขาวิชาทราบ 
  4.ด าเนินการจัดโครงการ 
  5. สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ 

 
    สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 

 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่ มศ  91/2564  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรเทศกำลละครก่อนจบ ละครเวที เร่ือง “ฉันหรือเธอ (ท่ีเปลี่ยนไป)”  
------------------------------ 

 เพื่อให้การด าเนินงานของ คณะกรรมการโครงการเทศกาลละครก่อนจบ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสทิธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว โดยมีวาระการท างานตั้งแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2564 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ดังรายนามต่อไปนี้ 
  1. อาจารย์ด าเกิง  ฐิตะปิยะศักดิ์    ประธาน 
  2. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ เกิดอรุณสุขศรี  กรรมการ 
  3. อาจารย์ยุทธ  อทุยานินทร์    กรรมการ 
  4. อาจารย์ศิรินุช  เพ็ชรอุไร    กรรมการ 
  5. อาจารย์ปานรัตน  กริชชาญชัย    กรรมการ 
  6. อาจารย์อเนญชา  กลิ่นเกสร    กรรมการ 
  7. นายจรัสกร ไผท่อง     กรรมการ 
  8. นางสาวศุภาพิชญ์ กล่ าเมือง    กรรมการ 
  9. นางสาวมณีรัตน์ ใจแก้วทิ    กรรมการ 
  10. นางสาวศศิธาร มั่นเจริญพร    กรรมการ 
  11. อาจารย์กิตติพงษ์  อินทรัศมี    กรรมการและเลขานุการ 
ภำระหน้ำที่ 
  1. ขออนุมัติจัดโครงการ 
  2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก 

3. ประสานงานทีมงานและคัดเลือกนักแสดง 
4. ด าเนินการจัดโครงการ 
5. นักศึกษาน าเสนอผลงานที่ได้จากการเรียนรู้การสร้างสรรคล์ะคร/การแสดงในชั้นเรียนใน

รูปแบบละครเวท ี
6. สรุปผลการประเมินโครงการ 
 
    สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 

 
 

    
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่ มศ   92/2564  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำร “จำก Stage สู่ Managing Director” 
------------------------------ 

 เพื่อให้การด าเนินงานของ คณะกรรมการโครงการ “จาก Stage สู่ Managing Director” ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธภิาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว โดยมีวาระการท างาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ดังรายนามต่อไปนี้ 
  1. อาจารย์ด าเกิง  ฐิตะปิยะศักดิ์    ประธาน 
  2. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ เกิดอรุณสุขศรี  กรรมการ 
  3. อาจารย์ยุทธ  อทุยานินทร์    กรรมการ 
  4. อาจารย์ศิรินุช  เพ็ชรอุไร    กรรมการ 
  5. อาจารย์ปานรัตน  กริชชาญชัย    กรรมการ 
  6. อาจารย์อเนญชา  กลิ่นเกสร    กรรมการ 
  7. นายจรัสกร  ไผ่ทอง     กรรมการ 
  8. นางสาวมณีรัตน์ ใจแก้วท ิ    กรรมการ 
  10. นางสาวศศิธาร มั่นเจริญพร    กรรมการ 
  11. นางสาวศุภาพิชญ์ กล่ าเมือง    กรรมการ 
  12. อาจารย์กิตติพงษ์  อินทรัศมี    กรรมการและเลขานุการ 
ภำระหน้ำที่ 
  1. จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินการ 
  2. มอบหมายหน้าที่ผูร้ับผิดชอบแต่ละฝ่าย 
  3.ประสานงานบุคคลภายนอก(วิทยากร) และสื่อสารใหส้มาชิกในสาขาวิชาทราบ 
  4.ด าเนินการจัดโครงการ 
  5. สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ 

 
 
    สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 

 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 

 
 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่ มศ  93/2564  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำร Curtain Up!: ผลงำนสร้ำงสรรค ์
 “War and Peace : สงครำมและสันติภำพ” 

------------------------------ 
 เพื่อให้การด าเนินงานของ คณะกรรมการโครงการ Curtain Up! : ผลงานสร้างสรรค์ “War and Peace: 
สงครามและสันติภาพ” ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะฯ จึงเหน็สมควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดดังกล่าว โดยมีวาระการท างานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ดัง
รายนามต่อไปนี้ 
  1. อาจารย์ด าเกิง  ฐิตะปิยะศักดิ์    ประธาน 
  2. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ เกิดอรุณสุขศรี  กรรมการ 
  3. อาจารย์ยุทธ  อทุยานินทร์    กรรมการ 
  4. อาจารย์ศิรินุช  เพ็ชรอุไร    กรรมการ 
  5. อาจารย์ปานรัตน  กริชชาญชัย    กรรมการ 
  6. อาจารย์อเนญชา  กลิ่นเกสร    กรรมการ 
  7. นางสาวศุภาพิชญ์ กล่ าเมือง    กรรมการ 
  8.นายจรสักร ไผท่อง     กรรมการ 
  9. นายธีรพงศ์ ทองแท่ง     กรรมการ 
  10. นางสาววรรณษา สิงห์สีโว    กรรมการ 
  11.นางสาวจุฬาลักษณ์ หาปญัณะ    กรรมการ 
  12. อาจารย์กิตติพงษ์  อินทรัศมี    กรรมการและเลขานุการ 
ภำระหน้ำที่ 
  1. ขออนุมัติจัดโครงการ 
  2. จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนด าเนินการ 

3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก 
4. เตรียมความพร้อมการแสดงร้อง เต้น แฟชั่นโชว์ มอบหมายการด าเนินงานแต่ละหน้าที่ 
5. ฝึกซ้อมการแสดง และจัดแสดงผลงานการสร้างสรรค์ Make up & Dance Theater 
6. สรุปผลการประเมินโครงการ 
                สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 

  
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่ มศ  94/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพนักศึกษำ (สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง) 
------------------------------ 

      เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา (สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง) “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปีกรุงรัตนโกสินทร์” ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
คณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว โดยมีวาระการท างานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – วันที่ 
31 กรกฎาคม 2565 ดังรายนามต่อไปนี้ 
  1. อาจารย์ยุทธ  อทุยานินทร์    ประธาน 
  2. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ เกิดอรุณสุขศรี  กรรมการ 
  3. อาจารย์ด าเกิง  ฐิตะปิยะศักดิ์    กรรมการ 
  4. อาจารย์ศิรินุช  เพ็ชรอุไร    กรรมการ 
  5. อาจารย์ปานรัตน  กริชชาญชัย    กรรมการ 
  6. อาจารย์อเนญชา  กลิ่นเกสร    กรรมการ 
  7. อาจารย์กิตติพงษ์  อินทรัศม ี    กรรมการและเลขานุการ 
ภำระหน้ำที่ 
  1. ขออนุมัติจัดโครงการ 
  2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก 

3. .แบ่งกลุ่มนักศึกษา และมอบหมายหมายนักศึกษาตั้งค าถามในชั้นเรียน 
4. ด าเนินการจัดโครงการ 
5. นักศึกษาลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงและสรุปผลจากการเรียนรูถ้่ายทอดในชั้นเรียน 
6. สรุปผลการประเมินโครงการ 
 
    สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 

 
 

    
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 

 
 
 
 
 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่ มศ 95/2564 

เรือ่ง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรเสริมสร้ำงทักษะศิลปะกำรแสดง (สำขำวิชำศลิปะกำรแสดง) 
------------------------------ 

      เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างทักษะศิลปะการแสดง (สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง) “ศิลปะการสื่อสารการแสดงสู่ละครเพลงพื้นบ้าน” ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว โดยมีวาระการท างานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2564 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ดังรายนามต่อไปนี้ 
  1. อาจารย์กิตติพงษ์  อินทรัศม ี    ประธาน 
  2. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ เกิดอรุณสุขศรี  กรรมการ 
  3. อาจารย์ด าเกิง  ฐิตะปิยะศักดิ์    กรรมการ 
  4. อาจารย์ศิรินุช  เพ็ชรอุไร    กรรมการ 
  5. อาจารย์ปานรัตน  กริชชาญชัย    กรรมการ 
  6. อาจารย์อเนญชา  กลิ่นเกสร    กรรมการ 
  7. นางสาวมณีรัตน์ ใจแก้วทิ    กรรมการ 
  8. นายธนาวัฒน ์สมบัติ     กรรมการ 
  9. นายสทุธิพจน์ บุญเลิศ     กรรมการ 
  10. อาจารย์ยุทธ อุทยานินทร์    กรรมการและเลขานุการ 
ภำระหน้ำที่ 
  1. ขออนุมัติจัดโครงการ 
  2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก 

3. .แบ่งกลุ่มนักศึกษา และมอบหมายหมายนักศึกษาตั้งค าถามในชั้นเรียน 
4. ด าเนินการจัดโครงการ 
5. นักศึกษาลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงและสรุปผลจากการเรียนรูถ้่ายทอดในชั้นเรียน 
6. สรุปผลการประเมินโครงการ 
 
    สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 

 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
  



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่ มศ 96/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำร TikTok Contest: UTCC Smart English 
------------------------------ 

      เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการโครงการ TikTok Contest: UTCC Smart English   ด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว โดยมีวาระการ
ท างานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ดังรายนามต่อไปนี้ 

1. ดร.พรณิชา วีระคัณโฑ      ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานุช จนัทร์ประเสรฐิ    รองประธาน  
3. รองศาสตราจารย์ ดร. ณุวีร์ ชมพูชาติ     กรรมการ  
4. ดร. จิตติมา เสงี่ยมจิตร ์      กรรมการ  
5. ดร.จันทร์ปรียา บุญยรัตพันธุ ์     กรรมการ  
6. ดร.ภาสกร เชื้อสวย      กรรมการ 
7. อาจารย์รสสุคนธ์ รัตนธาดา      กรรมการ 
8. อาจารย์ ยอดหญิง จิตรีขันธ์      กรรมการ 
9. อาจารย์ Navin Brownell       กรรมการ 
10. อาจารย์ Thomas Smith       กรรมการ 

 
ภำระหน้ำที่  
     

1. สร้างบัญชี TikTok และ Facebook page ชื่อ UTCC Smart English  
2. จัดท าเอกสารโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่านเว็บไซตม์หาวิทยาลัย, TikTok, Facebook และ ป้าย

ประกาศผ่านทางอาจารย์ในคณะ 
3. รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันทางออนไลน ์Facebook page: UTCC Smart English  
4. คัดเลือกคลิปที่ส่งประกวด โดยตัดสินจากการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่เข้าใจง่าย มีความคิด

สร้างสรรค์ และมีความเป็นตัวของตัวเอง 
5. ประกาศผลผูช้นะผ่านทาง TikTok และ Facebook page: UTCC Smart English 
6. ประเมินผลโครงการ  

 
สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 

 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่ มศ 97/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกรรมกำร Translation Challenge 
------------------------------ 

  เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการกรรมการ Translation Challenge ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว โดยมีวาระการ
ท างานต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี                            ประธาน 
  2. อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล        กรรมการ 
 3. อาจารย์ดร. นพณัฐ เลิศสุทธิผล                 กรรมการ 
 4. อาจารย์ดร. อรภัทร พุกกะเวส                   กรรมการ 
 5. อาจารย์ Navin Brownell                         กรรมการ 
 
ภำระหน้ำที่ 

1. วางแผนรูปแบบการจัดโครงการและก าหนดวันจัดโครงการ 
2. ก าหนดรูปแบบการแข่งขันและเงินทุนการศึกษาส าหรับผู้ชนะล าดับที่ 1-3  
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ส าหรับนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน 
4. สรรหาประโยคภาษาอังกฤษพร้อมค าแปลเพื่อจัดท าเป็นค าถามส าหรับการแข่งขันจ านวน 
20  ประโยค 
5. บรรยายความรู้ด้านการแปลแก่ผู้สมัครก่อนการแข่งขัน 
6. ท าแบบประเมินโครงการและสัมภาษณ์นักศึกษาที่ได้รางวัลเพื่อจัดท าเป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 
 

สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
 

 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่ มศ 98/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำร  
“ประสบกำรณ์ข้ำมวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนภำษำเกำหลีชว่ง Summer” 

สำขำภำษำเกำหลี ประจ ำปกีำรศึกษำ  2564 
------------------------------ 

  เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการกรรมการ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว โดยมีวาระการท างานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2564 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์ ดร.วิมลมาส หมื่นหอ    ประธานโครงการ 
 2. อาจารย์ ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่าม    รองประธานโครงการ 
 3. อาจารย์ ดร.สุพัชชา อินทุโศภน    กรรมการ 
 4. อาจารย์ วุทธินนัท์ อ๊อกกังวาล    กรรมการ 
             5. อาจารย์กรกฎ ทองบริบูรณ ์     กรรมการและเลขานุการ 
 
ภำระหน้ำที ่  

1. วางแผนโครงการ 
 2. ติดต่อกับมหาวิทยาลัยของประเทศเกาหลีใต ้

 3. ประชุมเตรียมวางแผนงานและรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
 4. ประชุมสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เช่น การท าวีซ่า การตรวจโควิด การท า   
     ประกันภัยการเดินทาง เป็นต้น 
 5. ดูแลการรับและโอนเงินค่าเข้าร่วมโครงการ 
 6. พานักศึกษาเข้าร่วมโครงการที่ประเทศเกาหลี 
 7. สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 
 

สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 
 
 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่ มศ 99/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำร HM Stars 
------------------------------ 

 เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการโครงการ HM Stars ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภาพคณะฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว โดยมีวาระการท างานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2564 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์ ดร.จนิดาพร พนิพงทรัพย ์   ประธาน 

 2. อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพันธ์   กรรมการ 
 3. อาจารย์นฤพนธ์ สอนศรี    กรรมการ 
 4. อาจารย์สิรนิยา จิระสวัสดิ์    กรรมการ 
 5. อาจารย์ ดร.สุพัชชา อินทุโศภน                  กรรมการ  
 6. อาจารย์ ดร.พรณิชา วีระคณัโฑ                กรรมการและเลขานุการ     

 
ภำระหน้ำที่ 
 1. วางแผนงานและกิจกรรมโครงการ HM Stars ตลอดปีการศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมเสริมความรู้และ
ทักษะด้านการเรียน การ ใชช้ีวิตในมหาวิทยาลัยและในสังคม รวมทั้งทักษะการท างานในอนาคต 
 2. ติดต่อประสานงานกบัวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (จากหน่วยงานและองค์กร
ต่างๆ) เพื่อมาให้ความรู้แก่นักศึกษา รวมทั้งเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมงานกิจกรรม 
 3. ร่วมกันด าเนินกิจกรรม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า(หากมี)และดูแลความเรียบร้อยทั้งก่อน ขณะท า
กิจกรรมและหลังกิจกรรม 
 4. ดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโครงการ HM Stars 
 5. กรรมการและอนุกรรมการดูแลและฝึกนักศึกษาที่สนใจเข้าประกวดโครงการต่างๆ 
 6. ประเมินผลโครงการ 

 
สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 

 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 

 

 



 
 

 

ค ำสั่ง 
ที่ มศ 100/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรพัฒนำคณำจำรย์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

“กำรปรับหลักสูตรภำษำไทยอย่ำงไร ให้ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของโลกปัจจุบัน” 
------------------------------ 

 เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะฯ 
จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว โดยมีวาระการท างานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – วันที่ 31 
กรกฎาคม 2565 ดังรายนามต่อไปนี ้
 1.  รองศาสตราจารย์ปรมาภรณ์ ลมิป์เลิศเสถียร   ที่ปรึกษา 
 2. อาจารย์สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ์   ประธาน 
 3. รองศาสตราจารย์ขนิษฐา จิตชินะกุล  กรรมการ 
 4. อาจารย์สุวิมล โกศลกาญจน์   กรรมการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน จุลพรหม  กรรมการและเลขานุการ 

 
ภำระหน้ำที่ 
 1.  คิดรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาคณาจารย์ 
 2. ติดต่อวิทยากรอบรม 
 3. ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้แก่คณาจารย์ 
 4. ท าแบบประเมินผลออนไลน ์
 5. เขียนสรุปการจัดกิจกรรมเพื่อเข้าประกันคุณภาพ (SAR) 
 

สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์   เกิดอรุณสุขศรี)  
   คณบดี 

 


