
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
{BookID} 

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

  มหำวิทยำลัยได้มีกำรพัฒนำหลักสูตร ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของหลักสูตรเป็นไปตำม
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ดังรำยนำมต่อไปนี้ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี   
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (๔ ปี) 

๑. อำจำรย์ ดร.มนัส สำยเสมำ    ประธำน 
๒. รองศำสตรำจำรย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี  กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เอก ศรีเชลียง   กรรมกำร 
๔. อำจำรย์มนตรี ชินสมบูรณ์    กรรมกำร 
๕. อำจำรย์วรรนิสำ  หนูช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิระศักดิ์ สังเมฆ   ประธำน 
๒. อำจำรย์ว่ำที่ร้อยตรีวุฒิชัย สำยบุญจวง   กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประกำศิต  ประกอบผล  กรรมกำร 
๔. อำจำรย์ศิริขวัญ บุญธรรม    กรรมกำร 
๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทำนต์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) 

๑. อำจำรย์กิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ   ประธำน 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิเชียร ธนลำภประเสริฐ  กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มณเฑียร รุ่งหิรัญ   กรรมกำร 
๔. อำจำรย์วรนำฎ อินถำรต    กรรมกำร 
๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วงศ์วริศ นิพิฐวิทยำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 
 

 

{XXXXXXXXXXXXX}ที่  ๒๗๗๒/๒๕๖๕

หมายเลขอ้างอิง 190114P2GA46381

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



 - ๒ - 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) 

๑. อำจำรย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น    ประธำน 
๒. อำจำรย์ ดร.ดุสิตธร งำมยิ่ง    กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.ลักขณำ แสงแดง    กรรมกำร 
๔. อำจำรย์ ดร.นัฏภรณ์ พูลภักดี    กรรมกำร 
๕. อำจำรย์มนทิรำ มะโนรินทร์    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} 
{PositionName3}  

 
 

{XXXXXXXXXXXXX}๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
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{XXXXXXXXXXXXX}(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)
อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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         ที่2772/2565
         2022-11-25
         แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
         
             001
        
         
             001
        
         
             
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
            
             
                 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
            
        
         
             
                 หน่วยงานอื่นๆ
            
        
         
         
         มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาหลักสูตร ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ดังรายนามต่อไปนี้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (๔ ปี)
๑.	อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา				ประธาน
๒.	รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี		กรรมการ
๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก ศรีเชลียง			กรรมการ
๔.	อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์				กรรมการ
๕.	อาจารย์วรรนิสา  หนูช่วย				กรรมการและเลขานุการ
	
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)
๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระศักดิ์ สังเมฆ			ประธาน
๒.	อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง			กรรมการ
๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต  ประกอบผล		กรรมการ
๔.	อาจารย์ศิริขวัญ บุญธรรม				กรรมการ
๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์		กรรมการและ...
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