
 
 

ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ 
ที่  335 / 2554 

เรื่อง   แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย/ ต ารา คณะมนุษยศาสตร์ 
 

  ตามที่คณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย/เอกสารค าสอน/ต ารา คณะมนุษยศาสตร์  
ได้มีมติให้มีการพัฒนาและปรับปรุงเอกสารผลงานวิจัย/ผลงานต ารา ให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล โดย
มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการกลั่นกรอง ตรวจสอบ พิสูจน์อักษร เอกสารผลงานวิจัย 
บทคัดย่องานวิจัย ต ารา ของคณะมนุษยศาสตร์ อันจะก่อให้เกิดการยอมรับในวงวิชาการและการวิจัย นั้น   

คณะมนุษยศาสตร์อาศัยอ านาจตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 6 และข้อ 12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานในส่วน
งานวิชาการและส่วนงานอ่ืน พ.ศ. 2552 จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผล
งานวิจัย/ต ารา คณะมนุษยศาสตร์ 

1. อาจารย์ ดร. ขวัญใจ  กิจชาลารัตน์   สาขาวิชาภาษาจีน 
2. อาจารย์ ดร. เจริญ   เพ็ชรรัตน์   สาขาวิชาภาษาจีน 
3. รองศาสตราจารย์เรณู  วิชาศิลป์   สาขาวิชาภาษาพม่า 
4. รองศาสตราจารย์ มล. สุรสวัสดิ์  สุขสวัสดิ์  สาขาวิชาภาษาพม่า 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช  นิยมธรรม   สาขาวิชาภาษาพม่า 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพร กาญจนการุณ  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
7. อาจารย์สรัญญา  คงจิตต์    สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
8. รองศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์  วิทยศักดิ์พันธุ์  สาขาวิชาภาษาไทย 
9. รองศาสตราจารย์อรุณี  วิริยะจิตรา   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จาตรุี  ติงค์ภัทิย์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาวดี กุศลรอด  สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกช อัตตวิริยนุภาพ  สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
13.  ศาสตราจารย์ถนอมนวล โอเจริญ   สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
14.  รองศาสตราจารย์ ดร. จิรประภา บุญพรหม  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี จันทน์คราญ  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย พงษ์สนิท   สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
17.  รองศาสตราจารย์ ดร. บุณย์ นิลเกษ   สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
18.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณแสง จันทร์งาม  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
19.  อาจารย์ ดร. พิสิฏฐ์  โคตรสุโพธิ์   สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
20.  รองศาสตราจารย์จารุณี  วงศ์ละคร   สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
21.  รองศาสตราจารย์พรพิมล วรวุฒิพุทธพงศ์  สาขาวิชาจิตวิทยา 
22.  รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพยวรรณ กิติพร  สาขาวิชาจิตวิทยา 
23.  ศาสตราจารย์ ดร. ศรีเรือน  แก้วกังวาล  สาขาวิชาจิตวิทยา 



24.  รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชัย สมิทธิไกร   สาขาวิชาจิตวิทยา 
25.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์  ตั้งกิตติภาภรณ์ สาขาวิชาจิตวิทยา 
26.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรวรรณ  ธีรพงษ์  สาขาวิชาจิตวิทยา 
27.  ศาสตราจารย์สายชล  สัตยานุรักษ์   สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
28.  ศาสตราจารย์สรัสวดี อ๋องสกุล   สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
29.  รองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์  บุณยสุรัตน์  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
30.  รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข   สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
31.  รองศาสตราจารย์ ดร. น้ าทิพย์ วิภาวิน   สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
32.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ร าไพ เปรมสมิทธิ์  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
33.  ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา  สจัจานันท์   สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
34.  รองศาสตราจารย์อังสนา  ธงไชย   สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
35.  รองศาสตราจารย์รัตนา  ณ ล าพูน   สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
36.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  วงศ์จ ารัส   สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
37.  อาจารย์ ดร. ธนพรรณ  กุลจันทร์   สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
38.  อาจารย์ ดร. สินธุ์  สโรบล    สาขาวิชาบ้านและชุมชน 
39.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา เกียรติมณีรัตน์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน 
40.  รองศาสตราจารย์ ดร. พัชราภรณ์  อารีย์  สาขาวิชาบ้านและชุมชน 
41.  ดร. ศักดา พรึงล าภู     สาขาวิชาบ้านและชุมชน 
42.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธนิี  เห่วซึ่งเจริญ  สาขาวิชาบ้านและชุมชน 
43.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา สโรบล  สาขาวิชาบ้านและชุมชน 
44.  รองศาสตราจารย์ฉลองศรี  พิมลสมพงศ์  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งมีวาระด าเนินงาน 3 ปี เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบในการกลั่นกรอง
เอกสารผลงานวิจัย บทคัดย่องานวิจัย และต ารา ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2557  
 

  สั่ง  ณ  วันที่   8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554 
 

                                       
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี  สวัสดิรักษ์พงศ์) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
 

  
 
 
 
 

 


