
รายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

ลําดับ หลักสูตร สาขาวิชา 
หลักสูตร 

พ.ศ. 
เกณฑกระทรวงฯ สกอ. รายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ 

อาจารยประจําหลักสูตร ใหม ปรับปรุง 2548 2558 ผาน ว/ด/ป 

1 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา (4 ป)   2562   -  1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากรณ  พูลสวัสดิ์ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชฌาย  จินดาวัฒนภูมิ 

3. อาจารยพิสิฐ  สุขสกล 

4. อาจารยปญญา  รุงเรือง 

5. ผูชวยศาสตราจารยวัลล ี นวลหอม 

2 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา (4 ป)   2562   -  1. อาจารยอัญชนา  สุตมาตร 

2. อาจารยวรชิน  ม่ังค่ัง 

3. อาจารย ดร.สรายุทธ  โชตริัตน 

4. อาจารยศราวุธ  วิวรรณ 

5. อาจารยพรรณระพี  บุญเปลี่ยน 

3 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (4 ป)   2562   -  1. อาจารยณัฐกฤตา  บุญบงกชรัตน 

2. อาจารย ดร.กนกเนตร  วรวงษ 

3. อาจารยลลนา  ปฐมชัยวัฒน 

4. อาจารยวลีรัตน  เลาอรุณ 

5. อาจารยอินทิรา  กุลวิเชียร 
  



ลําดับ หลักสูตร สาขาวิชา 
หลักสูตร 

พ.ศ. 
เกณฑกระทรวงฯ สกอ. รายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ 

อาจารยประจําหลักสูตร ใหม ปรับปรุง 2548 2558 ผาน ว/ด/ป 

4 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (4 ป)   2562   -  1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวนพิศ  อัตเนตร 

2. ผูชวยศาสตราจารยศิวพร  โกศิยะกุล 

3. ผูชวยศาสตราจารยวิริยา  วิริยารัมภะ 

4. อาจารยเตือนใจ  คดดี 

5. อาจารยจิรศุภา  ปลองทอง 

5 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน (4 ป)   2562   -  1. อาจารยนัฎฤดี  ปนกิจวานิชเจริญ 

2. อาจารยอัมพร  วรานนทวนิช 

3. อาจารยวิภาวี  วันละ 

4. อาจารย Shen Ye 

5. อาจารย Han Ying 

6 ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา (4 ป)   2562   -  1. อาจารย ดร.พิบูลย  มังกร 

2. อาจารย ดร.ธวิท วงศพลาย 

3. อาจารยเกงกาจ  ตนทองคํา 

4. อาจารยวัชรพล  หงษทอง 

5. อาจารยศิริวัฒน แสนเสริม 

7 ศิลปศาสตรบัณฑิต บริการธุรกิจทองเท่ียวและ

มัคคุเทศก 

  2560   -  1. อาจารย ดร.นิพล  เชื้อเมืองพาน 

2. อาจารย ดร.มัสลิน  บัวบาน 

3. อาจารย ดร.วงศระวิทย  นอมนําทรัพย 

4. อาจารยอารีรัตน   ฟกเย็น 

5. อาจารยพิมพชนก  มูลมิตร 
  



ลําดับ หลักสูตร สาขาวิชา 
หลักสูตร 

พ.ศ. 
เกณฑกระทรวงฯ สกอ. รายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ 

อาจารยประจําหลักสูตร ใหม ปรับปรุง 2548 2558 ผาน ว/ด/ป 

8 ศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร 

  2560    8 มี.ค. 61 1. อาจารยไพโรจน  แกวเขียว 

2. ผูชวยศาสตราจารยนุชร ี บุญศรีงาม 

3. อาจารยนิพา  ผลสงเคราะห 

4. อาจารยวลัยลักษณ  อมรสิริพงศ 

5. อาจารยธารา  จันทรอนุ 

9 ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน   2560   -  1. อาจารย ดร.พิชชา  บัวแยม 

2. อาจารยปยนาถ  อ่ิมดี 

3. อาจารย ดร.ภรสรัญ  แกนทอง 

4. อาจารยศานติกร  พินยงค 

5. อาจารย ดร.สุธิดา  สองสีดา 

10 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ   2559    2 ก.ย. 59 1. อาจารย ดร.ปราณี  สีนาค 

2. อาจารยอรนุช  เอกพงษเผา 

3. อาจารยดวงจิตร  สุขภาพสุข 

4. อาจารยเนตรนภา  สวยส ี

5. อาจารย ดร.นารีมา  แสงวิมาน 

11 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ   2559    8 มี.ค. 61 1. อาจารยรุจา  สุขพัฒน 

2. อาจารยสัมฤทธิ์  ทองสิมา 

3. อาจารยศศิธิดา  สาหรายวัง 

4. อาจารยนุพงษ  ภูศรี 

5. อาจารยกุสุมา  พิทักษวงศ 
  



ลําดับ หลักสูตร สาขาวิชา 
หลักสูตร 

พ.ศ. 
เกณฑกระทรวงฯ สกอ. รายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ 

อาจารยประจําหลักสูตร ใหม ปรับปรุง 2548 2558 ผาน ว/ด/ป 

12 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน   2555    29 พ.ค. 55 1. อาจารยจักรกฤช  แนมสมบัต ิ

2. อาจารย Liu  Fuchao 

3. อาจารย Chen  Yuanyuan 

4. อาจารย Wang  Tao 

5. อาจารย Guo  Huan 

13 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ   2560    28 ธ.ค. 60 1. อาจารยกุลยา  สกุลนคร 

2. ผูชวยศาสตราจารยวรรษมน  เพียรเสมอ 

3. อาจารยปทิตตา  พูพะเนียด 

4. อาจารยขอบคุณ  สมบูรณวงศ 

5. อาจารยธงชัย  แซเจี่ย 

14 รัฐประศาสนศาสตร-

บัณฑิต 

รัฐประศาสนศาสตร   2559    5 ส.ค. 59 1. อาจารยไตรภพ  สวุรรณศรี 

2. อาจารยสมยศ  สืบจากดี 

3. อาจารยบรรพต  กิติสุนทร 

4. อาจารย ดร.ธิดารัตน  สืบญาติ 

5. อาจารย ดร.กรรณิการ  สุวรรณศรี 

15 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร   2560    21 ก.พ. 60 1. ผูชวยศาสตราจารยธีรศักดิ ์ ลีละพัฒนา 

2. อาจารยฉลองบูรณ  เพ็งลํา 

3. อาจารยอุมาพร  สิทธิบูรณาญา 

4. อาจารยสนธยา  โจมกัน 

5. รองศาสตราจารย ดร.ปยะพร  ตันณีกุล 
  



ลําดับ หลักสูตร สาขาวิชา 
หลักสูตร 

พ.ศ. 
เกณฑกระทรวงฯ สกอ. รายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ 

อาจารยประจําหลักสูตร ใหม ปรับปรุง 2548 2558 ผาน ว/ด/ป 

16 ศิลปกรรมศาสตร

บัณฑิต 

ออกแบบนิเทศศิลป   2560    8 มี.ค. 61 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะวรรณ  ปนแกว 

2. อาจารยพงษธร  เครือฟา 

3. อาจารยกฤติยา แกวสะอาด 

4. อาจารยสุรพงษ  ประเสริฐศักดิ์ 

5. อาจารยศิริญญา  อารยะจาร ุ

17 ศิลปกรรมศาสตร

บัณฑิต 

ดิจิทัลอารต   2560   - - 1. อาจารย ดร.นพรัตน  กุมภะ 

2. อาจารยธีร  คําหอม 

3. อาจารยสมโชค  เนียนไธสง 

4. อาจารยมนตรา  ตรีชั้น 

5. อาจารยอรรถ  อารีรอบ 

 

ขอมูล ณ วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 


