
 
 
 

ค าสั่งคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม 
ที ่611 / 2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและรักษาห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอน 
------------------------------------------- 

   เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนการศึกษาของคณะครุศาสตร์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและรักษา
ห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 

 ๑. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
๑. อาจารย์ดร.รชฏ   สุวรรณกูฏ  ประธานกรรมการ   

   ๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมุาลี  ศรีพุทธรินทร์  กรรมการ 
   ๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์  หาญรินทร์ กรรมการ  
   ๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  ประสานตรี  กรรมการ 
   5. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  พวงยอด   กรรมการและเลขานุการ         

หน้าที่  
๑. ดูแลห้องเรียน ห้อง 235 , ห้อง 236 , ห้องประชุมบัณฑิต , ห้องSelf Stady 
๒. ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจ าห้องเรียนให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ มีความพร้อมที่จะใช้งานได้

ตลอดเวลา 
๓. พัฒนาห้องเรียน ให้เหมาะสมกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 
   ๒. สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา ธงพานิช  ประธานกรรมการ  
๒.  รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ พลสนะ   กรรมการ 
๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นริาศ จันทรจิตร  กรรมการ 
4.  อาจารย์ ดร.สาวิตร ี  เถาว์โท   กรรมการและเลขานุการ   

    
หน้าที่  

๑. ดูแลห้องเรียน  ห้อง 243 , ห้อง 244 
๒. ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจ าห้องเรียนให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ มีความพร้อมที่จะใช้งานได้

ตลอดเวลา 
๓. พัฒนาห้องเรียน ให้เหมาะสมกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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   ๓. สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
 ๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สรร ธงยศ   ประธานกรรมการ 

๒.  อาจารย์ ดร.นาฏยาพร บุญเรือง   กรรมการ 
   ๓.  อาจารย์จารุวรรณ  เขียวน้ าชุม  กรรมการ 

๔.  อาจารย์ ดร.เบญจ์  กิติคุณ   กรรมการ 
 ๕.  อาจารย์ ดร.ศุภกร  ศรเพชร   กรรมการและเลขานุการ   

 
หน้าที่  

๑. ดูแลห้องเรียน ห้องสืบค้นปริญญาโท 
๒. ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจ าห้องเรียนให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ มีความพร้อมที่จะใช้งานได้

ตลอดเวลา 
๓. พัฒนาห้องเรียน ให้เหมาะสมกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 
 ๔. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

๑. อาจารย์นิดาพร  อาจประจญ  ประธานกรรมการ   
   ๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ   กรรมการ 
   ๓.  อาจารย์วรรธนา    นันตาเขียน  กรรมการ 
   ๔.  อาจารย์ชุมจิรา  ราชิวงศ ์  กรรมการ 
   5. อาจารย์ ดร.จงใจ  เตโซ   กรรมการ 

     ๖.  ว่าที่ ร้อยตรีหญิง อุทัยวรรณ   ศรีอรัญญ์  กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที่  

๑. ดูแลห้องเรียน ห้องสื่อการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๒. ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจ าห้องเรียนให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ มีความพร้อมที่จะใช้งานได้

ตลอดเวลา 
๓. พัฒนาห้องเรียน ให้เหมาะสมกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 
  ๕. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

๑. อาจารย์ไพเราะ  เสาะสมบูรณ์  ประธานกรรมการ  
๒.  อาจารย์ ดร.ธนเทพ  ปะตังถาเน  กรรมการ 
๓.  อาจารย์ ดร.อาริยา  สุริยนต์   กรรมการ 

   ๔.  อาจารย์ ดร.จิตติมา    ทิสุวรรณ  กรรมการ 
๕.  อาจารย์ธัญญาวดี  ปินะกาโน  กรรมการ 

   6.  อาจารย์ธิดาพร  สวยสอาด  กรรมการ 
7.  อาจารย์กาญจนวดี  ประสิทธิสา  กรรมการและเลขานุการ   

หน้าที่  
๑. ดูแลห้องเรียน ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑ , ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒ , ห้องปฏิบัติเคมีชีวะ 
๒. ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจ าห้องเรียนให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ มีความพร้อมที่จะใช้งานได้

ตลอดเวลา 
๓. พัฒนาห้องเรียน ให้เหมาะสมกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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   ๖. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
         ๑.  อาจารย์วรรณธิภา  อุนารัตน์  ประธานกรรมการ 

๒.  อาจารย์มานะชัย  แก้วสีดวง  กรรมการ 
   ๓.  อาจารย์กัลยาณี  ม่วงไทย   กรรมการ 

๔.  อาจารย์ ดร.สฤษดิ ์  ศรีขาว   กรรมการ 
 ๕.  อาจารย์ศศิพิมพ์  มหารศ   กรรมการและเลขานุการ   

 
หน้าที่  

๑. ดูแลห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอังกฤษ ๑ , ห้องปฏิบัติการอังกฤษ 2 
๒. ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจ าห้องเรียนให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ มีความพร้อมที่จะใช้งานได้

ตลอดเวลา 
๓. พัฒนาห้องเรียน ให้เหมาะสมกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

            
   ๗. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

๑. อาจารย์ ดร.สุวิสาข์  จรสักมลพงศ์  ประธานกรรมการ 
๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุธิดา เลขะวัฒนะ  กรรมการ 
๓.  อาจารย์ ดร.วัชร ี  แซงบุญเรือง  กรรมการ 
๔. อาจารย์ศรีสุดา  ด้วงโต้ด   กรรมการ 
๕. อาจารย์พงศ์เทพ  โคตรประทุม  กรรมการ 
๖. อาจารย์ ดร.ปรมะ  แขวงเมือง  กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่  

๑. ดูแลห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 221 , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 222  , 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 231 , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232 

๒. ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจ าห้องเรียนให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ มีความพร้อมที่จะใช้งานได้
ตลอดเวลา 

๓. พัฒนาห้องเรียน ให้เหมาะสมกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
   ๘. สาขาวิชาสังคมศึกษา 

๑.  อาจารย์ภาวด ี  พันธรักษ์  ประธานกรรมการ 
๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มลฤดี ลิ่วเฉลิมวงศ ์  กรรมการ 
๓.  อาจารย์ ดร.อธิราชย์  นันขันตี   กรรมการ 
๔.  อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ   กรรมการ 
๕.  อาจารย์สุวิมล  ค าน้อย   กรรมการ 
๖.  อาจารย์อภิรดี  แข้โส   กรรมการและเลขานุการ   
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หน้าที่  
๑. ดูแลห้องเรียน ห้อง 241 , ห้อง 242 
๒. ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจ าห้องให้ เรียนมีสภาพที่ดีอยู่เสมอ มีความพร้อมที่จะใช้งานได้

ตลอดเวลา 
๓. พัฒนาห้องเรียน ให้เหมาะสมกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

   ๙. สาขาวิชาภาษาไทย 
๑. อาจารย์สุภาวรรณ  ฤๅก าลัง   ประธานกรรมกร 
๒.  อาจารย์สุทธิลักษณ์  สวรรยาสุทธิ ์  กรรมการ 
๓.  อาจารย์พักตร์พริ้ง  พลหาญ   กรรมการ 
๔.  อาจารย์กัญณฐา  พงศ์พิริยะวนิช  กรรมการ  
๕.  อาจารย์นันทิญา  พันธ์โชติ   กรรมการและเลขานุการ 

 
 

หน้าที่  
๑. ดูแลห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอังกฤษ ๑ , ห้องปฏิบัติการอังกฤษ 2 
๒. ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจ าห้องเรียนให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ มีความพร้อมที่จะใช้งานได้

ตลอดเวลา 
๓. พัฒนาห้องเรียน ให้เหมาะสมกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูก าแพง) 
    คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

 


