
คําส่ังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ ๑๖๖๘/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการสวนดุสิตวิชาการ
___________________________

ด้วยโรงเรียนการเรือนกําหนดจัดงานนวัตกรรมอาหารและคหกรรมศาสตร์ "ครบเครื่องเร่ืองการเรือน ครั้ง
ที่ ๖"ในวันท่ี ๒๕ –๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยบูรณาการคณะและ
หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยร่วมจัดงานครบเครื่องการเรือน ภายในงานมีกิจกรรมนิทรรศการแนะนําหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย งานวิชาการ งานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา มีงานแสดงผลงานด้านศิลปประดิษฐ์ งานออกบูธ
ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งโครงการนี้และ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าที่ ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการอํานวยการ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน สุทองหล่อ รองประธานกรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล กรรมการ
๔. นายวัลลภ ห่างไธสง กรรมการ
๕. นายจิตชิน จิตติสุขพงษ์ กรรมการ
๖. นางสาวนันทวัน เรืองอร่าม กรรมการ
๗. นางสาวขวัญหทัย เชิดชู กรรมการ
๘. นายศุภมิตร บัวเสนาะ กรรมการ
๙. นายดนุสรณ์ กาญจนวงศ์ กรรมการ

หน้าท่ี อํานวยการ ให้คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปด้วย
และมีประสิทธิภาพ

กรรมการดําเนินงาน /กรรมการประสานงานและดําเนินงาน
หลักสูตรภาษาไทย

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน กรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญานิศา โชติชื่น กรรมการ
๓. นางรักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์ กรรมการ



๔. นายสําเนียง ฟ้ากระจ่าง กรรมการ
๕. นางสาวเบญจมาศ ขําสกุล กรรมการ
๖. นางสาวปริศนา ฟองศรัณย์ กรรมการ
๗. นางสาวสิริมา เชียงเชาว์ไว กรรมการ
๘. นางสาวชิศากัญญ์ เล่าชู กรรมการ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ พนาวาส กรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ เตชะโชควิวัฒน์ กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นีรู ชูสัตย์สกุล กรรมการ
๔. นางสาววนิดา อัญชลีวิทยกุล กรรมการ
๕. นางสาวชนินันท์ สิทธิคุณ กรรมการ
๖. นางสาวบูลยา สอดศรี กรรมการ
๗. นางสาวณัชชณิช ฝั่งสระ กรรมการ
๘. นายธนศร วิสุทธิ์วารินทร์ กรรมการ
๙. นางสาววันวิสาข์ พงษ์ปลื้ม กรรมการ
๑๐. นางสาวศิรินยา พิพัฒน์ศรีสวัสด์ิ กรรมการ
๑๑. นางสาวสุณา กังแฮ กรรมการ
๑๒. นางสาวสุธาสินี เกสร์ประทุม กรรมการ
๑๓. นายอานนท์ ขันโท กรรมการ
๑๔. นายนที เพชรสุทธิธนสาร กรรมการ
๑๕. นายชยาพล ชมชัยยา กรรมการ

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
๑. นางสาววิลาสินี พลอยเล่ือมแสง กรรมการ
๒. นางสาวขจีนุช เชาวนปรีชา กรรมการ
๓. นางสาวกนกวรรณ กุลสุทธิ์ กรรมการ
๔. นายสรพล จิระสวัสด์ิ กรรมการ
๕. นางสาวสุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค กรรมการ
๖. นางสาวลลิตา พูลทรัพย์ กรรมการ

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมฯ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ศรีประเสริฐสุข กรรมการ
๒. นายสฤษด์ิ ศรีโยธิน กรรมการ
๓. นางสาวโฉมสมร เหลือโกศล กรรมการ
๔. นางสาวปทุมพร โพธ์ิกาศ กรรมการ
๕. นางพัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ กรรมการ

หลักสูตรนิติศาสตร์
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชคดี นพวรรณ กรรมการ



๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ ไตรพงษ์ กรรมการ
๓. นายกิตติ นีรมิตร กรรมการ
๔. นายภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์ กรรมการ
๕. นายสรศักด์ิ มั่นศิลป์ กรรมการ
๖. นางสาวสุภาภรณ์ เกลี้ยงทอง กรรมการ
๗. นายพีร์ พวงมะลิต กรรมการ
๘. นางสาวกันวิศา สุขพานิช กรรมการ
๙. นางสาวสร้อย ไชยเดช กรรมการ

หลักสูตรรัฐศาสตร์
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ กรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนันท์วัฒน์ สภานุรัตน์ กรรมการ
๓. นายยอดชาย ชุติกาโม กรรมการ
๔. นายจตุพล ดวงจิตร กรรมการ
๕. นางสาวอัญชลี รัตนะ กรรมการ
๖. นางสาวเบญจพร พึงไชย กรรมการ
๗. นางสาวภาวินี รอดประเสริฐ กรรมการ
๘. นางสาวกัญญกานต์ เสถียรสุคนธ์ กรรมการ
๙. นางสาวดังนภสร ณ ป้อมเพชร กรรมการ
๑๐. นางสาววิลาสินี อับดุลลอมาน กรรมการ
๑๑. นางสาวเพ็ญนภา เว็บบ์ กรรมการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมภัทท์ เย็นเป่ียม กรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกอนงค์ ศรีสําอาง กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์ กรรมการ
๖. นางสาวศิริมา สุวรรณศรี กรรมการ
๗. นายมนตรี พาณิชยานุวัฒน์ กรรมการ
๘. นางสาวกุลธิดา ภูฆัง กรรมการ
๙. นายสมศักด์ิ เจริญพูล กรรมการ

หลักสูตรบรรณารักษ์
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา กรรมการ
๒. นางสาวบุญญลักษม์ ตํานานจิตร กรรมการ
๓. นางสาวรัชฎาพร ธิราวรรณ กรรมการ

หลักสูตรศิลปศึกษา
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว กรรมการ



๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชษฐ สุนทรโชติ กรรมการ
๓. นางสาวสุดารัตน์ เทพพิมล กรรมการ
๔. นายปฤณัต นัจนฤตย์ กรรมการ
๕. นายวุฒินันท์ รัตสุข กรรมการ
๖. นายฆนา วีระเดชะ กรรมการ

กลุ่มวิชาสังคมวิทยา
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต สวัสด์ิผล กรรมการ
๒. นายประภาส ทองนิล กรรมการ
๓. นายธวัชชัย เพ็งพินิจ กรรมการ

กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์ กรรมการ
๒. นางสาวนฤมล นิตย์จินต์ กรรมการ
๓. นายอุทัย สติม่ัน กรรมการ
๔. นายอัครเดช เสนานิกรณ์ กรรมการ

กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์
๑. นายเอกชัย พุมดวง กรรมการ
๒. นางสาวยุสนีย์ โสมทัศน์ กรรมการ
๓. นางสาวเบญจวรรณ พงศ์สุวากร กรรมการ
๔. นางสาวพิษฐา พงษ์ประดิษฐ กรรมการ

กลุ่มวิชานาฏศิลป์
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพรรณ กีรานนท์ กรรมการ
๒. นางสาวเอ้ือมพร เนาว์เย็นผล กรรมการ
๓. นางสาวสุดา เชิดเกียรติกุล กรรมการ
๔. นางสาววรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ กรรมการ

กลุ่มวิชาดนตรี
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณี โคตรสมบัติ กรรมการ

กลุ่มวิชาฝรั่งเศส
๑. นางสาวพิมพวัลคุ์ สุวรรณทัต กรรมการ
๒. นางสาวยุพิน พิพัฒน์พวงทอง กรรมการ
๓. นายจักรกฤษณ์ วุฒิสิวะชาติกุล กรรมการ
๔. นางสาวแว่นแก้ว ลีพึ่งธรรม กรรมการ

กลุ่มวิชาญ่ีปุ่น
๑. นางสาวสุดสวาท จันทร์ดํา กรรมการ

กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์



๑. นางสาวดวงกมล อัศวมาศ กรรมการ

หน้าที่ จัดกิจกรรมนิทรรศการแนะนําหลักสูตรของมหาวิทยาลัย งานวิชาการ งานวิจัยของอาจารย์และนัก
ศึกษา มีงานแสดงผลงานด้านศิลปประดิษฐ์ งานออกบูธผลิตภัณฑ์และดูแล กํากับ เพ่ือให้ การดําเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กรรมการฝ่ายประเมินผล
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกําเนิด ประธาน
๒. นางสาวนันทวัน เรืองอร่าม รองประธาน
๓. นางสาวอาภาภรณ์ อังสาชน กรรมการ
๔. นางสาวธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน กรรมการ
๕. นางสาวยุคนธร ปรีวรรณ กรรมการและเลขานุการ
๖. นางสาวภัชราวไล ไกรแสงศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗. นายชยุต หาญชาญพาณิชย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นางสาวธีรดา บุญยศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นายธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางสาวปาหนัน ประเทือง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางสาวณัฐกานต์ ดาโอ๊ะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นางวาสนา บริบูรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวณัฐธิดา สุพรรณภพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาวณรัชสนันท์ ร้อยสี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาวพัชรี อามะตันตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางสาวเพ็ญนภา วงศ์นิติกร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาวนิจกาญจน์ นามมาลา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าท่ี
๑. กรรมการลําดับท่ี ๑ - ๒ จัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลของโครงการฯ
๒. กรรมการลําดับท่ี ๓ – ๕ และ ๑๗ – ๑๘ สรุปผลการดําเนินงานโครงการ และจัดทําเล่มเพ่ือนํา

เสนอมหาวิทยาลัย
๓. กรรมการลําดับท่ี ๖ – ๘ บันทึกภาพนิ่งระหว่างการดําเนินโครงการฯ
๔.กรรมการลําดับท่ี๙ –๑๖ แจกแบบสอบถามและบันทึกข้อมูลเพื่อประเมินผลของโครงการฯ 

ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นโครงการ



สั่ง ณ วันท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ.� ๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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