
 
 
 
 
 
 

ค าสั่ง ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ที่  ๐๒๒ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

 
 เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๖๒ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และเกณฑ์การรับรองปริญญาทาง
การศึกษาของคุรุสภา ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูต ร 
ดังนี้ 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช โสภีรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์ธนรา  สิรธํารงลิศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สาขาวิชาเคมี 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ  พุ่มพิมล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  อาจารย์ณัฏฐ์ทิตา  สิริธราเมธีกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมทรง  สุวพานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร  ม้าคะนอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ดร.สุพัตรา  ผาติวิสันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ดร.เสน่ห์  หมายจากกลาง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
  รองศาสตราจารย์ทองหล่อ  วงษ์อินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สกล  วรเจริญศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ดร.สุรดา  ไชยสงคราม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สาขาวิชาภาษาไทย 
  รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  มกรมณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์นราวัลย์  พูลพิพัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  อาจารย์คู่บุญ  ศกุนตนาค กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 
  รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  สายทองคํา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์สมศักดิ์  บัวรอด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 



  ดร.ชลตวรรณ  ชุมเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  ผลโยธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  อาจารย์ธิดา  พิทักษ์สนสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สาขาวิชาพลศึกษา 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุวรรณโณภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  คุณาอภิสิทธิ ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์กาญจนครุฑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สาขาวิชาศิลปศึกษา 
  รองศาสตราจารย์พีระพงษ์  กุลพิศาล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์สวัล  เชื้อพรหม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกต  อุทธโยธา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง  อารยะวิญญู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ดร.ปนัดดา  วงศ์นันตา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี  บุญหลง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  สุวรรณศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์ขจิตพันธุ์  สุวรรณศิริภักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สาขาวิชาชีววิทยา 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน  แก้วไวยุทธ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพงศ์  จํารัสพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ดร.สุริยา  ชิณณะพงศ ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต  เข็มทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  เนียมนาค กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  อาจารย์อุบลวรรณ  งามศิริผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร  เย็นบํารุง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์  มั่งคั่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย  รบชนะชัยพูลสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์ศรีมงคล  เทพเรณู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สาขาวิชาภาษาจีน 
  รองศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ  สอดส่องกฤษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสริินทร์  อภิรัตน์วรเดช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 



  อาจารย์อุทัยวรรณ  เฉลิมชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
  ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์  ยิน้เสน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารญ์สิทธินี  ธรรมชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ดร.จงรักษ์  ศรีทิพย ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สาขาวิชาดนตรี 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แสงทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย  ปิฏกรัชต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ดร.ฐาปนี  พวงงาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สาขาวิชาการประถมศึกษา 
  ดร.ยุรวัฒน์  คล้ายมงคล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์  แก่นอินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  นางสาวกรชนก เนตรโอภารักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
  รองศาสตราจารย์อบเชย  วงศ์ทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์วัฒนาภรณ์  โชครัตนชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์มาลี  หมวกกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สาขาวิชาเกษตร 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สจีวรรณ  ทรรพวสุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสา  จันทาศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  นายปิยะพัชร์ สถิตปรีชาโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 
  ศาสตราจารย์พิเชษฐ์  ลิ้มสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์  จิ๋วประดิษฐ์กุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  อาจารย์เทพฤทธิ์  ยอดใส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  รองศาสตราจารย์ ดร.น้ําฝน  คูเจริญไพศาล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา จีระวิพูวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  อาจารย์ศิระภสสร พินทุนันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สาขาวิชามวยไทย 
  ดร.แสวง  วิทยพิทักษ ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชนัย์  เฉลียวศิลป์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  อาจารย์ธนาทิพย์ ศิริไพบูลย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  มีสัจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญานันท์  นิลสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ ศุภลักษณ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุจ  กิจนันทวิวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 



  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริฉนัท์  สถิรกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  อาจารย์ ดร.บุณฑริกา บูลภักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ดร.รื่น หมื่นโกตะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ดร.ไพโรจน์ ศาสนวิสุทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กลุ่มวิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา วิชาศึกษาทั่วไป 
  ดร.สุภัทร  จําปาทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  กี่สุขพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์อุษณีย์  ธโนศวรรย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต  พัฒผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สิน  งามประโคน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ดร.พิรุณ  ศิริศักด ิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ดร.นาฏฤดี  จิตรรังสรรค ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  นายเมธา  ศิลาพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  นางเมตตา  ศิริรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
   

 หน้าที่  ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี 
อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรเพ่ือนําไปปรับปรุงหลักสูตร 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และเกณฑ์การรับรองปริญญาทางการศึกษาของคุรุ
สภา 
 
    สั่ง ณ วันที่  ๒๐  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      

                  ลงชื่อ          

                     
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า)                  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
                      ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 


