
๑๐ 
 
 

เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ที่  ๑๔๖๘/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
วันที่ หลักสูตร คณะกรรมการ ต าแหน่ง 

๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

๑. ผศ.ดร.ตระกูล  ช านาญ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ประธาน 

๒. อาจารย์เกวลี  รังษีสุทธาภรณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

กรรมการ 

๓. อาจารย์นันท์มนัส หอมเพียร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

กรรมการและเลขานุการ 

๔. นางสาววรรณ์นงอร  วริศนิรันตรกูล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

๑. ผศ.ดร.ตระกูล  ช านาญ  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ประธาน 

๒. ผศ.ดร.ชัชภูมิ  สีชมภ ู
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

กรรมการ 

๓. อาจารย์มญชุดา  สุพรจักร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

กรรมการและเลขานุการ 

๔. นางสาววรรณ์นงอร  วริศนิรันตรกูล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 

๑. ผศ.ดร.สุนทร  ค ายอด 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ประธาน 

๒. อาจารย์ชนิกานต์  อัชวนันท์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

กรรมการ 

๓. อาจารย์อภินันท์  ปานเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

กรรมการและเลขานุการ 

๔. นางสาววรรณ์นงอร  วริศนิรันตรกูล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 



๑๑ 
 
 

วันที่ หลักสูตร คณะกรรมการ ต าแหน่ง 
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ศิลปบัณฑิต  

สาขาวิชาศิลปกรรม 
 
 

๑. อาจารย์สมาน  สรรพศรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประธาน 

๒. ผศ.ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

กรรมการ 

๓. อาจารย์เกวลี  รังษีสุทธาภรณ์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ ์

กรรมการและเลขานุการ 

๔. นางสาววรรณ์นงอร  วริศนิรนัตรกูล 
มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ ์

ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 

๑. ผศ.ดร.ประกอบ  ผลงาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประธาน 

๒. ผศ.กฤษณพงค  ฟองสินธุ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร.สุขหรรษา ยศแสน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

กรรมการและเลขานุการ 

๔. นางสาววรรณ์นงอร  วริศนิรันตรกูล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ศิลปบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบ    
นิเทศศิลป์ 

๑. ผศ.ดร.ธวัช  พะยิ้ม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ประธาน 

๒. อาจารย์ชนิกานต์  อัชวนันท์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

กรรมการ 

๓. อาจารย์ธีรราช  ทองหลาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

กรรมการและเลขานุการ 

๔. นางสาววรรณ์นงอร  วริศนิรันตรกูล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
วัฒนธรรม 
 
 
 

๑. อาจารย์พิสุทธิลักษณ์  บุญโต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประธาน 

๒. อาจารย์ธีรราช  ทองหลาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

กรรมการและเลขานุการ 

๔. นางสาววรรณ์นงอร  วริศนิรันตรกูล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 



๑๒ 
 
 

วันที่ หลักสูตร คณะกรรมการ ต าแหน่ง 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นิติศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 
๑. อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ประธาน 

๒. ผศ.ดร.อนันต์  แย้มเยื้อน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

กรรมการ 

๓. อาจารย์ฐิติมา  หิรัญรักษ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

กรรมการและเลขานุการ 

๔. นางสาววรรณ์นงอร  วริศนิรันตรกูล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 
 

๑. ผศ.ดร.โชติ  บดีรัฐ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประธาน 

๒. ผศ.ดร.ชัชภูมิ  สีชมภ ู
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

กรรมการ 

๓. ผศ.ดร.อนันต์  แย้มเยื้อน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

กรรมการและเลขานุการ 

๔. นางสาววรรณ์นงอร  วริศนิรันตรกูล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

๑. อาจารย์สิริลักษณ์  กัลยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประธาน 

๒. อาจารย์ ดร.กณพ  วัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

กรรมการ 

๓. ผศ.ดร.อนันต์  แย้มเยื้อน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

กรรมการและเลขานุการ 

๔. นางสาววรรณ์นงอร  วริศนิรันตรกูล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีไทย 
 

๑. ผศ.ดร.เอกราช  เจริญนิตย์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประธาน 

๒. ผศ.ดร.อุทาน  บุญเมือง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

กรรมการ 

๓. อาจารย์อภินันท์  ปานเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

กรรมการและเลขานุการ 

๔. นางสาววรรณ์นงอร  วริศนิรันตรกูล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 



๑๓ 
 
 

วันที่ หลักสูตร คณะกรรมการ ต าแหน่ง 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีสากล 
๑. ผศ.ดร.เอกราช  เจริญนิตย์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประธาน 

๒. ผศ.ดร.อุทาน  บุญเมือง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

กรรมการ 

๓. อาจารย์อภินันท์  ปานเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

กรรมการและเลขานุการ 

๔. นางสาววรรณ์นงอร  วริศนิรันตรกูล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


