
 

 

 

 

ค ำสั่งสำขำวิชำศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

ที่  028/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ 

(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

...........………………….................. 

เ พ่ือให้กำรด ำ เนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สำขำวิชำศิลปศำสตร์  เป็นไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำร
ด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ดังนี้ 

โครงร่ำงองค์กร 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วสันต์  รัตนโภคำ   ประธำนคณะท ำงำน 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุชำติ แสนพิช   ผู้ท ำงำน 
3. อำจำรย์ ดร.ชลรัศม์ิ สุริยำรังสรรค์   ผู้ท ำงำน 
4. อำจำรย์ ดร.ปุณณฑรีย์ สันติสุภำพร   ผู้ท ำงำนและเลขำนุกำร 
5. นำงสำววิจติรำ มำนะเวช    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หมวด 1 กำรน ำองค์กร (Leadership) 
1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมเกียรติ วัฒนำพงษำกุล  ประธำนคณะท ำงำน 
2. รองศำสตรำจำรย์กฤติกำ จิวำลักษณ์   ผู้ท ำงำน 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลักษมี  นวมถนอม  คีมูระ ผู้ท ำงำน 
4. อำจำรย์มนต์ชัย  แซ่เตีย    ผู้ท ำงำน 
5. อำจำรย์สุพลธัช เตชะบูรณะ    ผู้ท ำงำน 
6. อำจำรย์ ดร.ปุณณฑรีย์  สันติสุภำพร   ผู้ท ำงำนและเลขำนุกำร 
7. นำยสุธน  มำกระดี     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
8. นำยอรรถชัย  เสนหอม    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หมวด 2 กลยุทธ์ (Strategy) 
1. อำจำรย์มนต์ชัย  แซ่เตีย    ประธำนคณะท ำงำน 
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมเกียรติ วัฒนำพงษำกุล  ผู้ท ำงำน 
3. รองศำสตรำจำรย์กฤติกำ จิวำลักษณ์   ผู้ท ำงำน 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลักษมี  นวมถนอม  คีมูระ ผู้ท ำงำน 
5. อำจำรย์สุพลธัช เตชะบูรณะ    ผู้ท ำงำน 
6. อำจำรย์ ดร.ปุณณฑรีย์  สันติสุภำพร   ผู้ท ำงำนและเลขำนุกำร 
7. นำยสุธน  มำกระดี     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
8. นำยอรรถชัย  เสนหอม    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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หมวด 3 ลูกค้ำ (Customers) 
1. รองศำสตรำจำรย์กฤติกำ จิวำลักษณ์   ประธำนคณะท ำงำน 
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี  ผู้ท ำงำน 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิรสิริ เกษมสินธุ์ วิเวกเมธำกร ผู้ท ำงำน 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สรำยทุธ ยหะกร  ผู้ท ำงำน 
5. อำจำรย์ ดร.ชมภูนุช  สุนทรนนท์   ผู้ท ำงำน 
6. อำจำรย์ ดร.บัวรัตนำ อัตชู    ผู้ท ำงำนและเลขำนุกำร 
7. นำงพัชรำวรรณ  เสน่หำ    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
8. นำงสำวจำรุวรรณ จูเผื่อน    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ (Measurement, Analysis and Knowledge 

Management) 
1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.น้ ำทิพย์  วิภำวิน   ประธำนคณะท ำงำน 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทรงลกัษณ์  สกุลวิจิตร์สินธุ ผู้ท ำงำน 
3. อำจำรย์ ดร.ชลรัศม์ิ สุริยำรังสรรค์   ผู้ท ำงำน 
4. อำจำรย์ ดร.วิศรุต บวงสรวง    ผู้ท ำงำน 
5. อำจำรย์กมลพร  ศิริโสภณ    ผู้ท ำงำนและเลขำนุกำร 
6. นำงสำวดวงเพ็ญ  โพธิสำร    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
7. นำงสำวศิริลักษณ์  จันทร์ควง    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หมวด 5 บุคลำกร (Workforce) 
1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นรินทร์ทิพย์  ทองศรี  ประธำนคณะท ำงำน 
2. รองศำสตรำจำรย์กฤติกำ จิวำลักษณ์   ผู้ท ำงำน 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิรสิริ เกษมสินธุ์ วิเวกเมธำกร ผู้ท ำงำน 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สรำยทุธ  ยหะกร  ผู้ท ำงำน 
5. อำจำรย์ ดร.บัวรัตนำ อัตชู    ผู้ท ำงำน 
6. อำจำรย์ ดร.ชมภูนุช  สุนทรนนท์   ผู้ท ำงำนและเลขำนุกำร 
7. นำงพัชรำวรรณ  เสน่หำ    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
8. นำงสำวจำรุวรรณ จูเผื่อน    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หมวด 6 กำรปฏิบัติกำร (Operations) 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทรงลักษณ์  สกุลวิจิตร์สินธุ ประธำนคณะท ำงำน 
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.น้ ำทิพย์  วิภำวิน   ผู้ท ำงำน 
3. อำจำรย์ ดร.ชลรัศม์ิ สุริยำรังสรรค์   ผู้ท ำงำน 
4. อำจำรย์ ดร.วิศรุต บวงสรวง    ผู้ท ำงำน 
5. อำจำรย์กมลพร  ศิริโสภณ    ผู้ท ำงำนและเลขำนุกำร 
6. นำงสำวดวงเพ็ญ  โพธิสำร    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
7. นำงสำวศิริลักษณ์  จันทร์ควง    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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หมวด 7 ผลลัพธ์ (Results) 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วสันต์  รัตนโภคำ   ประธำนคณะท ำงำน 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุชำติ แสนพิช   ผู้ท ำงำน 
3. อำจำรย์ ดร.บัวรัตนำ  อัตชู    ผู้ท ำงำน 
4. อำจำรย์ ดร.วิศรุต บวงสรวง    ผู้ท ำงำนและเลขำนุกำร 
5. นำงสำววิจิตรำ มำนะเวช    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 คณะท ำงำนดังกล่ำวมีหน้ำที่ด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมเกณฑ์คุณภำพ
กำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 

ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป 

 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ.2565 

                               

 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วสันต์  รตันโภคำ) 
ประธำนกรรมกำรประจ ำสำขำวิชำศิลปศำสตร์ 




