
คําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่ ๘๔๕/๒๕๕๘

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 
(EdPEx) รายหมวด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (เพ่ิมเติม)

___________________________

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สงเสริมการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ 
(EdPEx) มาใชในการบริหารมหาวิทยาลัยและหนวยงานตางๆภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการดําเนินงานตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) ของคณะฯ ดําเนินการไปดวยความเรียบรอย มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค คณะฯ จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) รายหมวด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (เพ่ิมเติม) และขอยกเลิกคําส่ัง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี ๕๑๘๒/๒๕๕๗ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการ
ศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) รายหมวด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เน่ืองจากเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางาน จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการชุดใหม ดังมีรายนามตอไปน้ี

คณะกรรมการอํานวยการ
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรแกว เภาวิเศษ ประธาน
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รสริน สุทองหลอ รองประธาน
๓. อาจารยจิตชิน จิตติสุขพงษ รองประธาน
๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธพงษ ลีลากิจไพศาล กรรมการ
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เน้ือออน ขรัวทองเขียว กรรมการ
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริศนา มัชฌิมา กรรมการ
๗. ดร.อานุภาพ รักษสุวรรณ กรรมการ
๘. ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน กรรมการ
๙. ดร.วัชรพล วิบูลยศริน กรรมการ
๑๐. ดร.นันทวัน เรืองอราม กรรมการ
๑๑. อาจารยดนุสรณ กาญจนวงศ กรรมการ
๑๒. อาจารยฆนา วีระเดชะ กรรมการ
๑๓. อาจารยธนัญภัสร ศรีเนธิยวศิน กรรมการ
๑๔. นางสาวยุคนธร ปรีวรรณ กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางสาวภัชราวไล ไกรแสงศรี ผูชวยเลขานุการ
๑๖. นางสาวเพ็ญนภา วงศนิติกร ผูชวยเลขานุการ
๑๗. นางสาวธันกรณ วิจิตร ผูชวยเลขานุการ
๑๘. นางสาวนิจกาญจน นามมาลา ผูชวยเลขานุการ





- ๒ -

หนาที่
อํานวยการ ใหคําแนะนําและคําปรึกษา เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย มี

ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว

คณะกรรมการดําเนินงาน
หมวด ๑ การนําองคการ
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรแกว เภาวิเศษ ประธาน
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธพงษ ลีลากิจไพศาล กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมโภชน พนาวาส กรรมการ
๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริศนา มัชฌิมา กรรมการ
๕. ผูชวยศาสตราจารยวรพรรณ กีรานนท กรรมการ
๖. ดร.ธนภัทร ปจฉิมม กรรมการ
๗. ดร.วัชรพล วิบูลยศริน กรรมการ
๘. อาจารยกิตติ นีรมิตร กรรมการ
๙. อาจารยศุภมิตร บัวเสนาะ กรรมการ
๑๐. อาจารยศิริมา สุวรรณศรี กรรมการ
๑๑. อาจารยขจีนุช เชาวนปรีชา กรรมการ
๑๒. อาจารยขวัญหทัย เชิดชู กรรมการ
๑๓. อาจารยวาทินี ดลใจเจริญผล กรรมการ
๑๔. ดร.เบญจพร พึงไชย กรรมการ
๑๕. อาจารยภาวินี รอดประเสริฐ กรรมการ
๑๖. อาจารยธนัญภัสร ศรีเนธิยวศิน กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นางสาวนิจกาญจน นามมาลา ผูชวยเลขานุการ

หมวด ๒ การวางแผนเชิงกลยุทธ
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธพงษ ลีลากิจไพศาล ประธาน
๒. อาจารยจิตชิน จิตติสุขพงษ กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย ดร.ชวลิต สวัสด์ิผล กรรมการ
๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เขมภัทท เย็นเปยม กรรมการ
๕. ดร.วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง กรรมการ
๖. ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน กรรมการ
๗. ดร.อุทัย สติม่ัน กรรมการ
๘. อาจารยมนตรี พาณิชยานุวัฒน กรรมการ
๙. อาจารยพีร พวงมะลิต กรรมการ
๑๐. อาจารยดนุสรณ กาญจนวงศ กรรมการ 
๑๑. นางสาวยุคนธร ปรีวรรณ กรรมการ
๑๒. อาจารยลลิตา พูลทรัพย กรรมการและเลขานุการ



๑๓. นางสาวธีรดา บุญยศ ผูชวยเลขานุการ
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หมวด ๓ การมุงเนนลูกคา
๑. ดร.อานุภาพ รักษสุวรรณ ประธาน
๒. อาจารยวัลลภ หางไธสง กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงภพ คงฤทธ์ิระจัน กรรมการ
๔. ดร.ดวงกมล อัศวมาศ กรรมการ
๕. อาจารยเบญจมาศ ขําสกุล กรรมการ
๖. อาจารยอัมพร ศรีประเสริฐสุข กรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาวณัฐกานต ดาโอะ ผูชวยเลขานุการ

หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริศนา มัชฌิมา ประธาน
๒. อาจารยจิตชิน จิตติสุขพงษ กรรมการ
๓. ดร.ทิพวัลย ขันธมะ กรรมการ
๔. อาจารยพัศรินท กอเลิศวรพงศ กรรมการ
๕. อาจารยพีร พวงมะลิต กรรมการ
๖. ดร.อาภาภรณ อังสาชน กรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาวสุกัญญา พวงแกว ผูชวยเลขานุการ

หมวด ๕ การมุงเนนบุคลากร
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เน้ือออน ขรัวทองเขียว ประธาน
๒. ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน กรรมการ
๓. อาจารยสุดสวาท จันทรดํา กรรมการ
๔. อาจารยพิมพวัลคุ สุวรรณทัต กรรมการ
๕. อาจารยจักรกฤษณ วุฒิสิวะชาติกุล กรรมการ
๖. อาจารยสุทธาสินี เกสรประทุม กรรมการ
๗. อาจารยอัญชลี รัตนะ กรรมการและเลขานุการ
๘. อาจารยดังนภสร ณ ปอมเพชร กรรมการและผูชวยเลขานุการ

หมวด ๖ การมุงเนนระบบปฏิบัติการ
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รสริน สุทองหลอ ประธาน
๒. รองศาสตราจารยวิภา ศุภจารีรักษ กรรมการ
๓. ดร.นันทวัน เรืองอราม กรรมการ
๔. อาจารยพรเพ็ญ ไตรพงษ กรรมการ
๕. อาจารยเอกอนงค ศรีสําอางค กรรมการ
๖. อาจารยวรกมล วงษสถาปนาเลิศ กรรมการ
๗. อาจารยวิลาสินี อับดุลลอมาน กรรมการ
๘. อาจารยกัญญกานต เสถียรสุคนธ กรรมการ



๙. นางสาวยุคนธร ปรีวรรณ กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวภัชราวไล ไกรแสงศรี กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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๑๑. นางสาวธันกรณ วิจิตร กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๑๒. นายชยุต หาญชาญพาณิชย กรรมการและผูชวยเลขานุการ

หมวด ๗ ผลลัพธ
๑. ดร.วัชรพล วิบูลยศริน ประธาน
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รสริน สุทองหลอ กรรมการ
๓. อาจารยจิตชิน จิตติสุขพงษ กรรมการ
๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธพงษ ลีลากิจไพศาล กรรมการ
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เน้ือออน ขรัวทองเขียว กรรมการ
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริศนา มัชฌิมา กรรมการ
๗. ดร.อานุภาพ รักษสุวรรณ กรรมการ
๘. ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน กรรมการ
๙. นางสาวยุคนธร ปรีวรรณ กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวเพ็ญนภา วงศนิติกร ผูชวยเลขานุการ

หนาที่
๑. วางแผนการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๒. รวบรวม สังเคราะห วิเคราะหงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ
๓. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ EdPEx
๔. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ
๕. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ.  ๒๕๕๘

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรแกว เภาวิเศษ)
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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