
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
{BookID} 

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

  มหำวิทยำลัยได้มีกำรปรับเปลี่ยนคณะกรรมกำรอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนั้นเพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนของหลักสูตรเป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับ
ปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธำนี อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตำมมติที่ประชุมสภำวิชำกำร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 
๒๑ เมษำยน ๒๕๖๕ ดังรำยนำมต่อไปนี้ 

 

คณะครุศาสตร ์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (๔ปี) 

๑. อำจำรย์เบญฐนำศิวรัตน์ ไกรทิพย์   ประธำน 
๒. อำจำรย์วรำนิษฐ์  ธนชัยวรพันธ์    กรรมกำร 

๓. อำจำรย์ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร    กรรมกำร 
๔. อำจำรย์จิรวุฒิ พงษ์โสภณ    กรรมกำร 
๕. อำจำรย์ธำชินี ศิวะศิลป์ชัย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สระแก้ว) 
๑. อำจำรย์ฉัตรเกษม ดำศรี    ประธำน 
๒. อำจำรย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์    กรรมกำร 

๓. อำจำรย์ ดร.พัณณกร สอนไว    กรรมกำร 
๔. อำจำรย์ ดร.ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว   กรรมกำร 
๕. อำจำรย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขนิษฐำ ภมรพล   ประธำน 

๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐสิมำ โทขันธ์   กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว   กรรมกำร 
๔. อำจำรย์ณัฐกำนต์  ทองพันธุ์พำน   กรรมกำร 
๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

{XXXXXXXXXXXXX}ที่  ๘๙๒/๒๕๖๕
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

๑. อำจำรย์นิโรบล มำอุ่น     ประธำน 

๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรีย์ สงวนชื่อ   กรรมกำร 
๓. อำจำรย์อภิเชษฐ์ จ ำเนียรสุข    กรรมกำร 
๔. อำจำรย์ปัณณทัต ตันธนปัญญำกร    กรรมกำร 
๕. อำจำรย์อัษฎำวุฒิ โยธำสุภำพ    กรรมกำร 
๖. อำจำรย์พิชสุดำ เดชบุญ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
๑. อำจำรย์ ดร.ทิวำกร พระไชยบุญ   ประธำน 

๒. อำจำรย์ ดร.กล้ำณรงค์ วงศ์พิทักษ์   กรรมกำร 
๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ  ประธำน 

๒. อำจำรย์ ดร.กล้ำณรงค์ วงศ์พิทักษ์   กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.ทิวำกร พระไชยบุญ   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 
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๕. ปฏิบัติหน้ำที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงำนวิชำกำรเพ่ือสร้ำงคุณภำพมำตรฐำนหลักสูตรที่รับผิดชอบ 
ให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื ่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมถึงหลักสูตรที่มีกำรพัฒนำ 

๖. กำรปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่มหำวิทยำลัยและคณะมอบหมำย 

             
 

    สั่ง ณ วันที่ {BookDate} 

 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1} 
{PositionName2} 
{PositionName3}  

 
 

 
 

{XXXXXXXXXXXXX}๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

{XXXXX} {XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)
อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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         ที่892/2565
         2022-04-26
         แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
         
             001
        
         
             001
        
         
             
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
            
             
                 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
            
        
         
             
                 หน่วยงานอื่นๆ
            
        
         
         
         มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ดังรายนามต่อไปนี้

คณะครุศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (๔ปี)
๑.	อาจารย์เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์			ประธาน
๒.	อาจารย์วรานิษฐ์  ธนชัยวรพันธ์ 			กรรมการ
๓.	อาจารย์ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร				กรรมการ
๔.	อาจารย์จิรวุฒิ พงษ์โสภณ				กรรมการ
๕.	อาจารย์ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย				กรรมการและเลขานุการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สระแก้ว)
๑.	อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี				ประธาน
๒.	อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ...
         2022-04-26T15:20:07
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