
คําสั่งคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
ที่ ๓๕๕๒/๒๕๕๖

เรื่อง แต งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหลักสูตรและกลุ มวิชา
___________________________

ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการของบุคลากร ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ้ ๕ (๒) ดงันั/นเพื1อใหก้ารดาํเนินการประเมินผลการปฏิบติัราชการ ระดบัหลกัสูตร
และกลุ่มวิชา ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอบที1 ๒ ระหวา่งวนัที1 ๑ เมษายน ๒๕๕๖ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๖ เป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อยถูกตอ้งและเป็นธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอแต่งตั/งคณะกรรมการดาํเนินงาน ดงัต่อไปนี/

๑. กรรมการอาํนวยการ
๑. นางฉตัรแกว้ เภาวิเศษ ประธานกรรมการ
๒. ผูช่้วยศาสตราจารยร์สริน สุทองหล่อ รองประธานกรรมการ
๓. นายพนัธรักษ์ ผกูพนัธุ์ กรรมการ

หน้าที� อาํนวยการใหก้ารประเมินผลการปฏิบติัราชการดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย

๒. กรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

หลกัสูตรภาษาไทย
๑. นายวชัพล วบิูลยศริน ประธานกรรมการ
๒. ผูช่้วยศาสตราจารยญ์านิศา โชติชื1น กรรมการ
๓. นางรักษศิ์ริ ชุณหพนัธรักษ์ กรรมการ
๔. นางสาวเบญจมาศ ขาํสกลุ กรรมการ

๕. นางสาวปริศนา ฟองศรัณย์ กรรมการ
๖. นางสาวธิดารัตน ศรีสม เลขานุการ

หลกัสูตรภาษาองักฤษ

๑. นางสาวขวญัหทยั เชิดชู ประธานกรรมการ
๒. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นวรัตน์ เตชะโชคววิฒัน์ กรรมการ
๓. นายอานนท์ ขนัโท กรรมการ
๔. นางสาวสุณา กงัแฮ กรรมการ
๕. นายวรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์ กรรมการ
๖. นางสาวณฐักานต ์ ดาโอ๊ะ เลขานุการ

หลกัสูตรภาษาองักฤษธุรกจิ
๑. นางสาววิลาสินี พลอยเลื1อมแสง ประธานกรรมการ
๒. นางสาวขจีนุช เชาวนปรีชา กรรมการ
๓. นางสาวกนกวรรณ กลุสุทธิG กรรมการ
๔. นางสาวสุดารัตน์ เจตน์ปัญจภคั กรรมการ



๕. นางสาวองัคณา ร่าเริงยิ1ง เลขานุการ

หลกัสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
๑. นายศุภมิตร บวัเสนาะ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวปทุมพร โพธิG กาศ กรรมการ
๓. นางสาวอมัพร ศรีประเสริฐสุข กรรมการ
๔. นางพศัรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ กรรมการ
๕. นางสาวญาณินี ภู่พฒัน์ กรรมการ
๖. นางสาวณฐัธิดา สุพรรณภพ เลขานุการ

หลกัสูตรรัฐศาสตร์
๑. ผูช่้วยศาสตราจารยบุ์ญสม พิมพห์นู ประธานกรรมการ
๒. นายจตุพล ดวงจิตร กรรมการ
๓. นางสาวภาวนีิ รอดประเสริฐ กรรมการ
๔. นางสาวเบญจพร พึงไชย กรรมการ
๕. นางสาวอญัชลี รัตนะ กรรมการ
๖. นายชยตุ หาญชาญพานิชย์ เลขานุการ

หลกัสูตรนิติศาสตร์
๑. นางสาวงามประวณั เอส้มนึก ประธานกรรมการ
๒. นายพีร์ พวงมะลิต กรรมการ
๓. นายกิตติ นีรมิตร กรรมการ
๔. นายภิญโญ คูวฒันาเสนีย์ กรรมการ
๕. นางสาวดลฤดี แกว้นาค กรรมการ
๖. นางสาวสุกญัญา พวงแกว้ เลขานุการ

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

๑. นางศิริมา สุวรรณศรี ประธานกรรมการ
๒. นายอานุภาพ รักษสุ์วรรณ กรรมการ
๓. นางสาวกุลธิดา ภฆูงั กรรมการ
๔. นายมนตรี พาณิชยานุวฒัน์ กรรมการ
๕. นางสาวโลมดาว ภุชงคกลุ กรรมการ
๖. นายศุภวฒัน์ ปภสัรากาญจน์ กรรมการ
๗. นางสาวธีรดา บุญยศ เลขานุการ

หลกัสูตรภาษาจีน
๑. นายฌานนท์ สุทธวีร์กลุ ประธานกรรมการ
๒. นางสาววิทินี ดลใจเจริญ กรรมการ
๓. นางสาวนพรัตน์ ขนบธรรมกุล กรรมการ
๔.  นายธนญัชย์ ชยัวฒิุมากร เลขานุการ

กลุ่มวชิา



๑. รองศาสตราจารยว์ภิา ศุภจารีรักษ์ ประธานกรรมการ
๒. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพรรณ กีรานนท์ รองประธาน
๓. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์นื/ออ่อน ขรัวทองเขียว กรรมการ
๔. นายบรรพต พิจิตรกาํเนิด กรรมการ
๕. นายประภาส ทองนิล กรรมการ
๖.  นางสาวสุดสวาท จนัทร์ดาํ กรรมการ
๗. นางสาวพิษฐา พงษป์ระดิษฐ กรรมการและเลขานุการ
หน้าที� ๑. ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจาณาการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร

๒. สรุปผลการประเมินพร้อมรวบรวมเอกสารหลกัฐาน เพื1อนาํส่งคณะฯ ภายในวนัที1 ๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๖ (เจา้หนา้ที1รับขอ้มูลการประเมินฯ นางสาวนิจกาญจน์ นามมาลา )

๓.  คณะกรรมการดําเนินการประจําคณะ
๑. นางสาวยคุนธร ปรีวรรณ ประธานกรรมการ
๒. นายธนญัชย์ ชยัวฒิุมากร รองประธาน
๓. นางสาวสุกญัญา จนัทราภรณ์ กรรมการ
๔. นางสาวภชัราวไล ไกรแสงศรี กรรมการ
๕. นางสาวเพญ็นภา วงศนิ์ติกร กรรมการ
๖. นางสาวกฤตยา รอดรวมมิตร์ กรรมการ
๗. นางสาวนิจกาญจน์ นามมาลา กรรมการและ เลขานุการ

หน้าที� ๑. ตรวจเอกสารหลกัฐานการประเมินผลปฏิบติัราชการ
๒. รวบรวมเอกสารหลกัฐาน เพื1อนาํส่งกองบริหารงานบุคคล

ทั/งนี/ตั/งแต่วนัที1 ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นตน้ไป

สั่ง ณ วันท่ี ๒ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๕๖

(ดร.ฉัตรแก3ว เภาวิเศษ)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
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