
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ที่   2600/2564

เรื่อง  แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกประจําวารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
__________________________________________________________

ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินการจัดทําวารสาร

วิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เพื่อใหการดําเนินงานวารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ ตรงตามเปาประสงคในการจัดทํา

วารสาร ตลอดจนเปนแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรของ

นักศึกษา อาจารย  นักวิชาการและบุคคลท่ัวไปท้ังภายในและภายนอก อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1)

(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการ

จัดทําวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2552 จึงแตงตั้งผูทรงคุณวุฒภิายนอก

ประจําวารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังรายช่ือตอไปนี ้

  1. รองศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  2.รองศาสตราจารย ดร.จิรายุ ทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

  3. รองศาสตราจารย ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร

  4. รองศาสตราจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  5. รองศาสตราจารย ดร.ศุภณัฏฐ ทรัพยนาวิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  6. รองศาสตราจารย ดร.ชัยยนต ประดิษฐศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

  7. รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  8. รองศาสตราจารย ดร.ธัชชนันท อิศรเดช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  9. รองศาสตราจารย ดร.รชพร จันทรสวาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

10. รองศาสตราจารย ดร.พิมพระวี โรจนรุงสัตย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

11. รองศาสตราจารย ดร.ณรงคชัย ปฎกรัชต วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล

12. รองศาสตราจารย ดร.มานพ วิสุทธิแพทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

13. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ดาบเพชร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

14. รองศาสตราจารย ดร.ณัฏฐภรณ หลาวทอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

15. รองศาสตราจารย ดร.วรรณวีร บุญคุม มหาวิทยาลัยศิลปากร

16. รองศาสตราจารย ดร.โกนิฏฐ ศรีทอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

17. รองศาสตราจารย ดร.สยาม อรุณศรีมรกต มหาวิทยาลัยมหิดล

  /18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภรัตน...
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18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว มหาวิทยาลัยศิลปากร

19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิลักษณ เกษมผลกูล มหาวิทยาลัยมหิดล

20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลีรัตน มันทุราช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย ยอดฉิม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

22. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชนา พานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

23. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูมรินทร ภิรมยเลิศอมร มหาวิทยาลัยบูรพา

24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จีรพรรณ นิลทองคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

26. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

27. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล มหาวิทยาลัยขอนแกน

28. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวรรณ บุญพัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

29. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนธร วชิรขจร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

30. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัญญา สมไพบูลย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

31. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาวิณี บุญเสริม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

32. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา มณีวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

33. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนรรฆ จรัณยานนท วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล

34. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูวษา เรืองชีวิน มหาวิทยาลัยบูรพา

35. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง มหาวิทยาลัยขอนแกน

36. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไธพัฒย ภูชิสสชวกรณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

37. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล ศิลปะชัยศรี วิทยาลัยเพาะชาง

38. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูเดช โลศิริ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

39. อาจารย ดร.เขมฤทัย บุญวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล

40. อาจารย ดร.ณัฐภัทร พัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา

41. อาจารย ดร.ชนิชา คิดประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

42. อาจารย ดร.อภิญญา จอมพิจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

43. อาจารย ดร.ปยนัส สุดี มหาวิทยาลัยขอนแกน

44. อาจารย ดร.เมทินา อิสริยานนท มหาวิทยาลัยบูรพา
 

45. อาจารย ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแกวนภานนท มหาวิทยาลัยเชียงใหม

46. อาจารย ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 

47. อาจารย ดร.ปยะนาถ อังควาณิชกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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48. อาจารย ดร.พิมพปฏิมา นเรศศิริกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

49. อาจารย ดร.อังควรา วงษรักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

50. อาจารย ดร.วสันต ล่ิมรัตนภัทรกุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

51. อาจารย ดร.วราภรณ วิชญรัฐ สถาบันอาศรมศิลป

 สั่ง ณ  วันท่ี   23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

(อาจารย ดร. วิรัตน ปนแกว)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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