
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
{BookID} 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
------------------------------ 

  มหำวิทยำลัยได้มีกำรปรับเปลี่ยนคณะกรรมกำรอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนั้นเพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนของหลักสูตรเป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับ
ปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี อำศัยอ ำนำจ
ตำมควำมในมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรวิชำกำร ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่  
๖ ตุลำคม ๒๕๖๕ ดังรำยนำมต่อไปนี้ 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (สระแก้ว) 

๑. อำจำรย์พรรณี พิมพ์โพธิ์    ประธำน 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อุบล ไม้พุ่ม    กรรมกำร 
๓. อำจำรย์คณิต เรืองขจร    กรรมกำร 
๔. อำจำรย์กีรฉัตร วันช่วย    กรรมกำร 
๕. อำจำรย์รังสรรค์ ลีเบี้ยว    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 

๑. อำจำรย์เนม ิอุนำกรสวัสดิ์    ประธำน 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิชญำณี เชิงคีรี ไชยยะ  กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรศิริ นำควัชระ    กรรมกำร 
๔. อำจำรย์อนันต์ ลำกุล     กรรมกำร 
๕. อำจำรย์สุพรรณี เรืองสงค์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

คณะครุศาสตร ์
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๔ ปี) 

๑. อำจำรย์ภัทรพรรณ พรหมคช    ประธำน 
๒. อำจำรย์ ดร.ประวิทย์ ธงชัย    กรรมกำร 
๓. อำจำรย์พิชชำรีย์ เกำะน้ ำใส    กรรมกำร 
๔. อำจำรย์จิรวุฒิ พงษ์โสภณ    กรรมกำร 
๕. อำจำรย์พูนพชร ทัศนะ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 
 

 

{XXXXXXXXXXXXX}ที่  ๒๔๐๖/๒๕๖๕
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สัญลักษณ์ กิ่งทอง   ประธำน 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วัชระ เพ่ิมชำติ   กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.ริศภพ ตรีสุวรรณ    กรรมกำร 
๔. อำจำรย์ชัยชโย  ซื่อตรง    กรรมกำร 
๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษฎำงค์ ศุกระมูล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กริช เรืองไชย   ประธำน 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์   กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นัชชำ ยันติ   กรรมกำร 
๔. อำจำรย์ ดร.อนงค์นำฏ ผ่ำนสถิน   กรรมกำร 
๕. อำจำรย์ธธิธำ เวียงปฏิ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่
๑. กำรพัฒนำหลักสูตรที่รับผิดชอบ เริ่มตั้งแต่กระบวนกำรพัฒนำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ กำรใช้ กำรประเมิน กำรปรับปรุงหลักสูตร กำรติดตำมผลบัณฑิต 
และกำรปิดหลักสูตร เพ่ือกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 

๒. กำรพัฒนำนักศึกษำ ได้แก่ กำรวำงแผนกำรรับนักศึกษำ กำรจัดหำผู้เรียนร่วมกับคณะ กำรเสนอ
แต่งตั ้งอำจำรย์ที ่ปร ึกษำ งำนกิจกรรมเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ เพื ่อร ับกำรประเมิน            
จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น สกอ. สมศ. เป็นต้น 

๓. กำรจ ัดกำรเร ียนกำรสอน ได ้แก่ กำรจัดแผนกำรเร ียน กำรเสนอคณะและมหำวิทยำล ัย                    
เพื่อพิจำรณำแต่งตั ้งอำจำรย์พิเศษ กำรก ำกับดูแลกระบวนกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตร กำรจัดหำสื ่อ             
และกำรให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเทียบโอนและยกเว้นกำรเรียนของนักศึกษำ 

๔. กำรจัดฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพให้นักศึกษำ ได้แก่ กำรเตรียมนักศึกษำ จัดหำแหล่งฝึก กำรนิเทศ         
และประเมินผลตำมมำตรฐำนหลักสูตร 

๕. ปฏิบัติหน้ำที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงำนวิชำกำรเพื่อสร้ำงคุณภำพมำตรฐำนหลักสูตรที่รับผิดชอบ 
ให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
รวมถึงหลักสูตรที่มีกำรพัฒนำ 

๖. กำรปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่มหำวิทยำลัยและคณะมอบหมำย 
 

    สั่ง ณ วันที่ {BookDate}                  
 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1} 
{PositionName2}  

{XXXXXXXXXXXXX}๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

{XXXXX} {XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)
อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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         ที่2406/2565
         2022-10-10
         แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
         
             001
        
         
             001
        
         
             
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
            
             
                 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
            
        
         
             
                 หน่วยงานอื่นๆ
            
        
         
         
         มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 
๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังรายนามต่อไปนี้

คณะวิทยาการจัดการ
	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (สระแก้ว)
๑.	อาจารย์พรรณี พิมพ์โพธิ์				ประธาน
๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ไม้พุ่ม				กรรมการ
๓.	อาจารย์คณิต เรืองขจร				กรรมการ
๔.	อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย				กรรมการ
๕.	อาจารย์รังสรรค์ ลีเบี้ยว				กรรมการและเลขานุการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
๑.	อาจารย์เนมิ อุนากรสวัสดิ์				ประธาน
๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาณี เช...
         2022-10-11T15:34:45
    


		2022-10-11T15:34:45+0700
	SignatureFlowsoftTeam@Saraban
	Jz0i5t8jM+ITCRl40beQ/4VfeoNKouInkdhF3ooc5qtpXkRbHyYMiBpRVowu2oTLvkClqn8LJNEFEvv48apRCpmIYurauBikMuQw43Vvwgj/B0MoI/ndMsCS5OmlQIucyEtX9oV3o27u1VVdVs4xxLgftOa2tOqZEv3fu2n2Kkw=




