คาสั่งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่ 023 /2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
----------------------------------------ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภัฏได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสู ตรครุศาสตร
บัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ เพื่อเป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 27 หลักสูตร เพื่อให้ได้
หลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและสอดคล้ อ งกระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร จึ ง จั ด กิ จ กรรมวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร กลาง
ทุกหลักสูตรในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เพื่อให้ การดาเนิ นการวิพากษ์ห ลั กสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี บรรลุ วัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการวิพากษ์หลักสูตร ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ ในการให้คาปรึกษา แนะนา และอานวยความสะดวก
ในการดาเนินงานแก่คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายต่าง ๆ
1.1 ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประธานกรรมการ
1.2 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง
กรรมการ
1.3 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการน าเสนอหลักสูตรต่อผู้ทรงคุณ วุฒิ มีห น้าที่ นาเสนอภาพรวมตามข้อ
ซักถาม และสรุปข้อวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
2.1 หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู
2.1.1 ดร.ปิยาภรณ์

พุ่มแก้ว

2.2 หลักสูตรกลุ่มพื้นฐานการศึกษา
2.2.1 ดร.เกรียงวุธ

นีละคุปต์

2.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร

ทรัพย์รวงทอง

2.3 หลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (School integrated Learning, SiL)
2.3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล
2.4 กลุ่มวิชาเฉพาะ
2.4.1 สาขาสังคมศึกษา
1) ดร.ทวัช
บุญแสง
2) ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร
2.4.2 สาขาคณิตศาสตร์
1) รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)
(มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร)

-22.4.3 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
1) รศ.ดร.วรัญญา จีระวิพูลวรรณ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
2.4.4 สาขาภาษาอังกฤษ
1) ดร.สุภาพร เตวิยะ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
2) อาจารย์พรพิสุทธิ์ ดวงเงิน (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
2.4.5 สาขาภาษาไทย
1) ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
2.4.6 สาขาปฐมวัย
1) ผศ.ดร.ธีราพร กุลนานันท์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)
2) ผศ.สุวรรณา ไชยะธน
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)
3) อาจารย์ดวงใจ เนตรตระสูตร (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
4) อาจารย์ปวรา ชูสังข์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)
2.4.7 สาขาประถมศึกษา
1) อาจารย์พนม จองเฉลิมชัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)
2.4.8 สาขาพลศึกษา
1) ว่าที่ร้อยตรีปิยะปทีป แสงอุไร (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
2.4.9 สาขาฟิสิกส์
1) อาจารย์สาวิตรี ชามทอง
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนตรศรีธรรมราช)
2.4.10 สาขาเคมี
1) ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร)
2) ผศ.สังวาลย์
ตุกพิมาย (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)
3) ดร.วีรนุช
คฤหานนท์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง)
2.4.11 สาขาชีววิทยา
1) ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน (มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง)
2) ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ (มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง)
2.4.12 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
1) ดร.พิทักษ์
พลคชา (มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด)
2) ดร.มนชิดา
ภูมิพยัคฆ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด)
2.4.13 สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
1) นายเอกภพ
อินทรภู่ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
2.4.14 สาขาดนตรีศึกษา
1) ผศ.ปราโมทย์ พ่อค้า
(มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)
2) อาจารย์เมธินี อ่องแสงคุณ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
2.4.15 สาขาธุรกิจศึกษา
1) อาจารย์ ดร.ภัทรธร ปุยสุวรรณ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)

-32.4.16 สาขาคหกรรมการศึกษา
1) นางสุพรรณี โพธิ์แพงพุ่ม (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี)
2) ผศ.จุไรรัตน์ ประเสริฐสนิท (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี)
2.4.17 สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว
1) อาจารย์กุสุมา ยกชู
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
2) อาจรย์นิรมล จันทร์สุวรรณ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)
3) อาจารย์วิมพ์วิภา บุญกลิ่น
(มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง)
2.4.18 สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1) อาจารย์ศาสต์ พานิชสิติ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)
2) อาจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)
2.4.19 สาขาศิลปศึกษา
1) อาจารย์สุเมธ พัดเอี่ยม
(มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
2.4.20 สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
1) ผศ.ดร.สันทนา กูลรัตน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)
2.4.21 สาขาการศึกษาพิเศษ
1) ผศ.นงนุช เพชรบุญวัฒน์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)
2) อาจารย์อรุณรัตน์ เดชสุวรรณ (มหาวิทยาลัยรชภัฏอุบลราชธานี
2.4.22 สาขาภาษาจีน
1) อาจารย์ณัฐปภัสรี
(มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)
2) อาจารย์ภานุกรณ์ จันทร์สว่าง (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)
2.4.23 สาขาภาษาเกาหลี
1) อาจารย์ราพึง คาขา
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
2.4.24 สาขามวยไทย
1) อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล(มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)
3. คณะกรรมการต้ อนรั บและอานวยความสะดวกผู้ทรงคุณ วุ ฒิ ผู้เ ข้า ร่ ว มรั บฟั งการ
วิพากษ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง มีหน้าที่ ในการต้อนรับ ดูแลอานวยความสะดวก
3.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ
3.1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย ปวะบุตร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
3.1.2 คณะนาเสนอหลักสูตร
3.1.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3.2 ผู้นาเสนอและผู้ร่วมรับฟังการวิพากษ์
3.2.1 อาจารย์บุญฤดี อุดมผล
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
3.2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3.2.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-44. คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่าง อาหารกลางวัน มีหน้าที่ ในการจัดการประสานบริการ
อาหารว่าง อาหารกลางวัน สาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วมรับฟังการวิทยากร ประกอบด้วย
4.1 นางสาวปรารถนา บัวดิศ
4.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5. คณะกรรมการลงทะเบียน มีหน้าที่ จัดทาเอกสารการลงทะเบียนสาหรับการสัมมนา และ
รับลงทะเบียนในวันที่ 24 ธันวาคม 2561
5.1 นางสาวธิดารัตน์ โชคนาคะวโร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
5.2 นางวิภา
เหล็กคม
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
5.3 นางสาวจุฑารัตน์ ทองพูล
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
5.4 นางวีรนุช
สามกองาม
(มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี)
5.5 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6. คณะกรรมกาการเงิน มีหน้าที่ การจัดทารายงานเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
รายการต่าง ๆ ในการดาเนินการวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย
6.1 นางสาวภาสพิชญ์ จันทโชติ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
6.2 นางสาวประภา อ่ากลัด
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
6.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
7. คณะกรรมการฝ่ า ยสถานที่ มี ห น้ า ที่ จั ด ท าแผนผั ง ห้ อ งวิ พ ากษ์ ก ลุ่ ม สาขาต่ า ง ๆ
ประกอบด้วย
7.1 นายอาไพร เพชรว่าว

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

8. คณะกรรมการฝ่ายถ่ายภาพ มีหน้าที่
8.1 นายอัศวิน
ไชยภูมิสกุล
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
8.2 นายวรพล
จันทร์คง
(มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี)
8.3 นายอาไพร เพชรว่าว
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
9. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่
9.1 ดร.มิตภาณี
พุ่มกล่อม
(มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี)
9.2 ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)
9.3 ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
ให้ ค ณะกรรมการทุ ก ฝ่ า ย ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ โดยค านึ ง ถึ ง ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการ
ดาเนินงานวิพากษ์หลักสูตรอย่างเต็มความสามารถ
สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

