
 
 
 
 
 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ที่        ๑๒๑๘ /๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

----------------------------------------------- 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ 
๒ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร ๑๑ ชั้น ๕ และห้องประชุมของ
สาขาวิชาทั้ง ๕ คณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ แล้วนั้น 
 เพ่ือให้การดำเนินงานดังกล่าว บรรลุตามวัตถุประสงค์ บัณฑิตวิทยาลัย จึงเห็นควรแต่งตั้งบุคคลดังมี
รายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
 ๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการ 
 ๑.๓ อาจารย์ ดร.คณกร   สว่างเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ อำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแลและให้คำปรึกษาและตัดสินปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 
 ๒.๑ อาจารย์ ดร.คณกร   สว่างเจริญ ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครนันท ์  อัศวรัชต์โภคิน กรรมการ 
 ๒.๓ อาจารย์เพียงธิดา   เสรีสุทธิกูลชัย กรรมการ 
 ๒.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พันธ์  นารีน้อย  กรรมการ 
 ๒.๕ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร  กรรมการ 
 ๒.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๗ นางสาวพัชรี    แสงสุวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๘ นายสมบัติ    น้ำจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๙ นางพรปวีณ์    ก.ศรีสุวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๑๐ นายดำรง    น้ำจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๑๑ นางสาวสรัลรัตน์   รุ่งแสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๑๒ นางสาวรัตนสุดา   รักษากิจ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๒ 
 ๒.๑๓ นางสาววนิดา   เจียมจิตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๑๔ นายธีรวัฒน์   ตั้งเคารพกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
หน้าที ่ ดำเนินงานทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย พร้อมทั้งการ
บันทึกภาพ และจัดทำรายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม 
 
๓. คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
    ๓.๑ คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
          (ปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๓๐ ชั้น ๔ ห้อง 
๓๐๐๔๑๐) 
 ๓.๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์วัฒน์   มิ่งมิตร  ประธานกรรมการ 
 ๓.๑.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญจนาฏ  วรวัฒนชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓.๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมสุรีย์  เชื่อมทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓.๑.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา  เกยุราพันธ์ กรรมการ 
 ๓.๑.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย  กีรติรัตนะ กรรมการ 
 ๓.๑.๖ อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์   ตันนิรัตร ์ กรรมการ 
 ๓.๑.๗ อาจารย์ ดร.คณกร    สว่างเจริญ กรรมการ 
 ๓.๑.๘ อาจารย์ ฑิตยา    สิทธิโสภาสกุล กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๑.๙ นางสาวรัตนสุดา    รักษากิจ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๓.๒ คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (ปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๓๐ ห้อง 
๓๐๐๘๐๕) 
  ๓.๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา  เดชโฮม  ประธานกรรมการ 
  ๓.๒.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญจนาฎ  วรวัฒนชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรทิพย์  โรจนปุณยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๒.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์   สุธีนิรันดร์ กรรมการ 
  ๓.๒.๕ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ กรรมการ 
  ๓.๒.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา  เดชโฮม  กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๒.๗ นายสมบัติ    น้ำจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓.๓ คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (ปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๓๐ ห้อง 
๓๐๐๘๐๕) 
  ๓.๓.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์   สุธีนิรันดร์ ประธานกรรมการ 
  ๓.๓.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญจนาฎ  วรวัฒนชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๓.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียรทิพย์  โรจนปุณยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๓.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา  ผ่องพิทยา กรรมการ 
  ๓.๓.๕ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ กรรมการ 



๓ 
  ๓.๓.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา  เดชโฮม  กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๓.๗ นายสมบัติ    น้ำจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓.๔ คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัด
การศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (ปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๖๔ ณ ห้อง ประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร ๑๑ ชั้น ๕)  
  ๓.๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี ประธานกรรมการ 
  ๓.๔.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กฤษดา  ผ่องพิทยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๔.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวิทย ์  ลอยพิมาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๔.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรภัทร  จันทร์เจริญ กรรมการ 
  ๓.๔.๕ อาจารย์ ดร.คณกร    สว่างเจริญ กรรมการ 
  ๓.๔.๖ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการ 
  ๓.๔.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ  ศรีดามา  กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๔.๘ นายดำรง     บุญชมศุภชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓.๕ คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการ
ปรึกษา (ปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๓๐ ชั้น ๔ ห้อง 
๓๐๐๔๑๑) 
  ๓.๕.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  สุทธิเนียม ประธานกรรมการ 
  ๓.๕.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อัจฉรา  แก้วน้อย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๕.๓ อาจารย์ ดร.ภาวศุทธิ   อุ่นใจ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๕.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลพร  กองคำ  กรรมการ 
  ๓.๕.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวิทย์  รัตนพลแสนย์ กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๕.๖ นางสาวรัตนสุดา    รักษากิจ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๖ คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน (ปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี ชั้น ๘ ห้อง 
๖๘๓) 
  ๓.๖.๑ อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองคำสุก ประธานกรรมการ 
  ๓.๖.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญจนาฎ  วรวัฒนชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๖.๓ อาจารย์ ดร.ฑิตยา    สิทธิโสภาสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๖.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด กรรมการ 
  ๓.๖.๕ ศาสตราจารย์ ดร.บังอร   เสรีรัตน์  กรรมการ 
  ๓.๖.๖ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล กรรมการ 
  ๓.๖.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรีภรณ์  บางเขียว กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๖.๘ นางสาวรัตนสุดา    รักษากิจ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๗ คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน (ปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา) 
  ๓.๗.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด ประธานกรรมการ 



๔ 
  ๓.๗.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  พลอยสังวาล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๗.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล   ตั้งจิตสมคิด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๗.๔ ศาสตราจารย์ ดร.บังอร   เสรีรัตน์  กรรมการ 
  ๓.๗.๕ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล กรรมการ 
  ๓.๗.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ กรรมการ 
  ๓.๗.๗ รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา   พันธ์โกศล กรรมการ  
  ๓.๗.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาปี  คงอินทร์  กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๗.๙ นายดำรง     บุญชมศุภชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๘ คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) (ปฏิบัติการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม อาคาร ๗ ชั้น ๑) 
  ๓.๘.๑ อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์   ม่วงหมี  ประธานกรรมการ 
  ๓.๘.๒ อาจารย์ ดร.คณกร    สว่างเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๘.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ  ศรีดามา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๘.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร กรรมการ 
  ๓.๘.๕ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ ์  เศรษฐบุตร กรรมการ 
  ๓.๘.๖ รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ กรรมการ 
  ๓.๘.๗ อาจารย์ ดร.ณัฐมน   ต้ังพานทอง กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๗.๘ นางสาวพรปวีณ์    ก. ศรีสุวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๙ คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (ปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้อง ประชุมท่าน
ผู้หญิงจันทร์ อาคาร ๑๑ ชั้น ๕ บัณฑิตวิทยาลัย) 
  ๓.๙.๑ อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์   โพธิ์เขียว ประธานกรรมการ 
  ๓.๙.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล  อุทานนท ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๙.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  พงษ์สนาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๙.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์   หรดาล  กรรมการ 
  ๓.๙.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี กรรมการ 
  ๓.๙.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  สาระวงศ ์ กรรมการ 
  ๓.๙.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย  สิงห์คลีวรรณ กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๙.๘ นางสาวพัชร ี    แสงสุวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๑๐ คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการภาครัฐสมัยใหม่ (ปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๒๗ 
ห้อง ๒๗๐๗C) 
  ๓.๑๐.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  โตประสี  ประธานกรรมการ 
  ๓.๑๐.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร  ทวีถาวรสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๑๐.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพรรณ  หิรัญวัชรพฤกษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๑๐.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์ กรรมการ 
  ๓.๑๐.๕ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์  สุทธิวรเศรษฐ์ กรรมการ 



๕ 
  ๓.๑๐.๖ อาจารย์ ดร.ศรัณย์   ฐิตารีย์  กรรมการ 
  ๓.๑๐.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณญาณัฐ  เสียงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๑๐.๘ นางสาวพัชรี    แสงสุวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๑๑ คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
(ปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้อง ประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 
๑๑ ชั้น ๕ บัณฑิตวิทยาลัย) 
  ๓.๑๑.๑ รองศาสตราจารย์พีระพงษ ์  กุลพิศาล ประธานกรรมการ 
  ๓.๑๑.๒ อาจารย์ ดร.บรรลือ   ขอรวมเดช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๑๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา  ผ่องพิทยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๑๑.๔ รองศาสตราจารย์สมชาย   พรหมสุวรรณ กรรมการ 
  ๓.๑๑.๕ รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์  เวชบรรยงรัตน์ กรรมการ 
  ๓.๑๑.๖ รองศาสตรารย์ประไพ   วีระอมรกุล กรรมการ 
  ๓.๑๑.๗ อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์   โพธิวัฒน์ กรรมการ 
  ๓.๑๑.๘ อาจารย์ พัทธนันท ์   วรรณพงษ์สิริ กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๑๑.๙ นางสาวสรัลรัตน์    รุ่งแสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๑๒ คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
กรรมไทย (ปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๒๔ ชั้น ๑๐ ห้อง 
๒๔๑๐๐๒) 
  ๓.๑๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  แก้วน้อย ประธานกรรมการ 
  ๓.๑๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา  อมร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๑๑.๓ รองศาสตราจารย์สุธน   เสถียรยานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๑๒.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  เจตลีลา  กรรมการ 
  ๓.๑๒.๕ รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อมบุญ  วัลลิสุต  กรรมการ 
  ๓.๑๒.๖ นายณัชกฤษณ์    วงศ์ทองเหลือ กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๑๒.๗ นางสาวสรัลรัตน์    รุ่งแสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๑๓ คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ (ปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้อง 
ประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร ๑๑ ชั้น ๕ บัณฑิตวิทยาลัย) 
  ๓.๑๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ   ศรีดามา  ประธานกรรมการ 
  ๓.๑๓.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ลีลาสันติธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๑๓.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกรณ์  ปะพาน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๑๓.๔ อาจารย์ ดร.คณกร   สว่างเจริญ กรรมการ 
  ๓.๑๓.๕ อาจารย์ ดร.ปิยะนันต ์   อิสระวิทย์ กรรมการ 
  ๓.๑๓.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์   ฐานสุวรรณศรี กรรมการ 
  ๓.๑๓.๗ อาจารย์ธีรพัฒน์    จันษร  กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๑๓.๘ นางสาวสรัลรัตน์    รุ่งแสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๖ 
๓.๑๔ คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัย (ปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 
ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้อง ประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร ๑๑ ชั้น ๕ บัณฑิตวิทยาลัย) 
  ๓.๑๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ   ศรีดามา  ประธานกรรมการ 
  ๓.๑๔.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ลีลาสันติธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๑๔.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกรณ ์  ปะพาน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๑๔.๔ อาจารย์ ดร.คณกร   สว่างเจริญ กรรมการ 
  ๓.๑๔.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครนันท์  อัศวรัชต์โภคิน กรรมการ 
  ๓.๑๔.๖ อาจารย์เพียงธิดา   เสรีสุทธิกูลชัย กรรมการ 
  ๓.๑๔.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พันธ์  นารีน้อย  กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๑๔.๘ นางสาวพัชรี    แสงสุวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๑๕ คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
(ปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๒๙ ชั้น ๕ ห้อง ๒๙๕๑) 
  ๓.๑๕.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์  เรืองรอง  ประธานกรรมการ 
  ๓.๑๕.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญจนาฎ  วรวัฒนชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๑๕.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา  รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๑๕.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์  สุธรรมดี  กรรมการ 
  ๓.๑๕.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรณปพร  หงส์ทอง  กรรมการ 
  ๓.๑๕.๖ อาจารย์สมบัติ     สมศรีพลอย กรรมการ 
  ๓.๑๕.๗ นางสาววนิดา    เจียมจิตร กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๑๕.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ  ศรีดามา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๑๖ คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (ปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้อง
ประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5) 
  ๓.๑๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาปี  คงอินทร์  ประธานกรรมการ 
  ๓.๑๖.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา  เกยุราพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๑๖.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  แก้วน้อย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๑๖.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน  ทรงเสี่ยงไชย กรรมการ 
  ๓.๑๖.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลีกาญจน์  จันทจำรัส กรรมการ 
  ๓.๑๖.๖ รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด กรรมการ 
  ๓.๑๖.๗ ศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา กรรมการ 
  ๓.๑๖.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ   ก๋าคำ  กรรมการ 
  ๓.๑๖.๙ อาจารย์ศิริกาญจนา   ใบคำ  กรรมการ 
  ๓.๑๖.๑๐ อาจารย์กมลวรรณ   จรูญศรี  กรรมการ 
  ๓.๑๖.๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมทรัพย ์  กรัณย์จักรวุฒิ กรรมการ 
  ๓.๑๖.๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุนีย์  อุลิศ  กรรมการ 
  ๓.๑๖.๑๓ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี  ชัยชาญกุล กรรมการ 
  ๓.๑๖.๑๔ อาจารย์ดวงเดือน   โรจนการวิจิตร กรรมการและเลขานุการ 



๗ 
  ๓.๑๖.๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ  ศรีดามา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๑๗ คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
(ปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา) 
  ๓.๑๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลมาศ  พรอ้มสุขกุล ประธานกรรมการ 
  ๓.๑๗.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  ขันธศิริ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๑๗.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๑๗.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐศรัณย์  ทฤษฎิคุณ กรรมการ 
  ๓.๑๗.๕ รองศาสตราจารย ์ดร.มนสิการ  เหล่าวานิช กรรมการ 
  ๓.๑๗.๖ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ ์ กรรมการ 
  ๓.๑๗.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  พุหิรญ  กรรมการ 
  ๓.๑๗.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนัง  ปานช่วย กรรมการ 
  ๓.๑๗.๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร  สีเสียดงาม กรรมการ 
  ๓.๑๗.๑๐ อาจารย์ ดร.ชาลินี   คุณาเทียน กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๑๗.๑๑ นางสาววนิดา    เจียมจิตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หน้าที ่ ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และจัดทำรายงานการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ เพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่    ๒๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    สั่ง ณ วันที่    ๒๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน) 
     รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
 
 
 
 


