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ค ำสั่งคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

ที่     ๐๑๙ /๒๕๖๐ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
 --------------------------------------------------------- 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และส าเร็จตามเกณฑ์มาตรฐาน อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน   
ผลการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่อ านวยการ ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหา และสั่งการ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยประกอบด้วย 
 ๑.๑ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการ 
 ๑.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กิจการนักศึกษา และศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 
 ๑.๔ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๕ นางพรวิลัย วัฒนศิร ิ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 ๒. คณะกรรมการทวนสอบกลาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหน้าที่ ก าหนดหลักเกณฑ์ 
การคัดเลือกรายวิชาที่จะรับการทวนสอบฯ การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ระยะเวลาการทวนสอบ ก ากับ 
ติดตาม ด าเนินการ และรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย  
 ๒.๑ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ    รองประธานกรรมการ 
 ๒.๒ ประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  กรรมการ 
 ๒.๓ ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ     กรรมการ 
 ๒.๔ ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์    กรรมการ 
 ๒.๕ ประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม     กรรมการ 
 ๒.๖ ประธานโปรแกรมวิชาภมูิสารสนเทศ     กรรมการ 
 ๒.๗ ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน     กรรมการ 
 ๒.๘ ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์     กรรมการ 
 ๒.๙ ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย     กรรมการ 
 ๒.๑๐ ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์   กรรมการ 



๒ 

 

 ๒.๑๑ ประธานโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา    กรรมการ 
 ๒.๑๒ หัวหน้าส านักงานคณบดี     กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๑๓ นางพรวิลัย วัฒนศิร ิ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๑๔ นายอิสสราวัขร เฟื่องอ่ิม     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๓. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ระดับรายวิชา ท าหน้าที่ทวนผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้รายวิชา ที่
ก าหนดให้มีการทวนสอบฯ ในแต่ละภาคการศึกษาของปีการศึกษา ประกอบด้วย 
 
 ๓.๑ หลักสูตร บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ๓.๑.๑ รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์  ประธานกรรมการ 
  ๓.๑.๒ รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก   กรรมการ   
  ๓.๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร โกศิยะกุล  กรรมการ 
  ๓.๑.๔ อาจารย์มัลลิกา ทองเอม    กรรมการ 
  ๓.๑.๕ อาจารย์นารถนรี พอใจ    กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๓.๒ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ  
  ๓.๒.๑ ดร.กมลวัฒน์ ภูวชิิต    ประธานกรรมการ 
  ๓.๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร ประคองชาติ  กรรมการ 
  ๓.๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์  กรรมการ 
  ๓.๒.๔ ดร.วิชุรา วินัยธรรม    กรรมการ 
  ๓.๒.๕ อาจารย์นันทนัช ตนบญุ    กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๓.๓ หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์  
  ๓.๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ ประธานกรรมการ 
  ๓.๓.๒ อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม    กรรมการ 
  ๓.๓.๓ อาจารย์ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา   กรรมการ 
  ๓.๓.๔ อาจารย์สุวภัทร หนุ่มค า    กรรมการ 
  ๓.๓.๕ อาจารย์อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล   กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๓.๔ หลักสูตร การพัฒนาสังคม  
  ๓.๔.๑ อาจารย์โอกาม่า จ่าแกะ    ประธานกรรมการ 
  ๓.๔.๒ ดร.วิทยา คามุณี     กรรมการ 
  ๓.๔.๓ อาจารย์ธวชินี ลาลิน    กรรมการ 
  ๓.๔.๔ อาจารย์กรรณิกา อุสสาสาร    กรรมการ 
  ๓.๔.๕ อาจารย์อิสสราพร กล่ ากล่อมนุ่ม   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



๓ 

 

 ๓.๕ หลักสูตร ภูมิสารสนเทศ  
  ๓.๕.๑ ดร.สุภาสพงษ์ รู้ท านอง    ประธานกรรมการ 
  ๓.๕.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ ทองอ่อน   กรรมการ 
  ๓.๕.๓ อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฎีระ    กรรมการ 
  ๓.๓.๔ อาจารย์พิรฎา ทองประเสริฐ   กรรมการ 
  ๓.๓.๕ อาจารย์พัตรา ค าสีหา    กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๓.๖ หลักสูตร ภาษาจีน  
  ๓.๖.๑ ดร.อภิญญา จอมพิจิตร    ประธานกรรมการ 
  ๓.๖.๒ อาจารย์บัญชา วัฒนาทัศนีย์   กรรมการ 
  ๓.๖.๓ อาจารย์ดุจรวี กรรมถัน    กรรมการ 
  ๓.๖.๔ อาจารย์นชาภา ไก่งาม    กรรมการ 
  ๓.๖.๕ อาจารย์ปุณยนุช โพธิอ่์วม    กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๓.๗ หลักสูตร นิติศาสตร์  
  ๓.๗.๑ อาจารย์จันทิมา ก้อนจันทรเ์ทศ   ประธานกรรมการ 
  ๓.๗.๒ ผู้ช่วยศาตราจารย์สุชิน รอดก าเหนิด   กรรมการ 
  ๓.๗.๓ อาจารย์อภิชาติ บวบขม    กรรมการ 
  ๓.๗.๔ อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน์    กรรมการ 
  ๓.๗.๕ อาจารย์นิฐินี ทองแท้    กรรมการ 
  ๓.๗.๖ อาจารย์ปาริชาติ สายจันดี    กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๓.๘ หลักสูตร ภาษาไทย  
  ๓.๘.๑ อาจารย์ประภัสสรา หอ่ทอง   ประธานกรรมการ 
  ๓.๘.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรีย์ ดวงทิพย์  กรรมการ 
  ๓.๘.๓ อาจารย์วิยุดา ทิพย์วิเศษ    กรรมการ 
  ๓.๘.๔ อาจารย์สุทธีรา ค าบุญเรือง    กรรมการ 
  ๓.๘.๕ อาจารย์จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ   กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๓.๙ หลักสูตร วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
  ๓.๙.๑ อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง    ประธานกรรมการ 
  ๓.๙.๒ รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ   กรรมการ 
  ๓.๙.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์ เขียวเขิน  กรรมการ 
  ๓.๙.๔ อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ    กรรมการ 
  ๓.๙.๕ อาจารย์วัชรัศน์ ศรีวิรยิะกิจ    กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



๔ 

 

 ๓.๑๐ หลักสูตร ดนตรีศึกษา  
  ๓.๑๐.๑ อาจารย์มุทิตา นาคเมือง    ประธานกรรมการ 
  ๓.๑๐.๒ รองศาสตราจารย์ กวี ครองแก้ว   กรรมการ 
  ๓.๑๐.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารยช์ัชชัย พวกดี   กรรมการ 
  ๓.๑๐.๔ ดร.อัครพล ชูเชิด     กรรมการ 
  ๓.๑๐.๕ อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้    กรรมการและเลขานุการ 
 
 

ทั้งนี้ มอบหมายให้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เป็นผู้ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามค าสั่งนี้ 
และเป็นผู้รับผิดชอบดูแลให้การด าเนินการนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

สั่ง  ณ  วันที่  ๔  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด) 
                                        คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 


