
 
 
 

 
 

 
ค าสั่งคณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลัยนครพนม 
ที ่709 /๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์ประจ าสาขาวิชา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
--------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย เหมาะสม มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ าสาขาวิชา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
ดังต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
๑. อาจารย์ดร.รชฏ   สุวรรณกูฏ    

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

 

      สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา ธงพานิช    
๒.  รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ พลสนะ    
๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นริาศ จันทรจิตร   
4.  อาจารย์ ดร.สาวิตรี  เถาว์โท     

    
    สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา  
 ๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สรร ธงยศ    

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

๔.  อาจารย์ ดร.เบญจ์  กิติคุณ    
 ๕.  อาจารย์ ดร.ศุภกร  ศรเพชร     
 
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๑. อาจารย์นิดาพร  อาจประจญ    

   ๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ    
   ๓.  อาจารย์วรรธนา    นันตาเขียน   



   ๔.  อาจารย์ชุมจิรา  ราชิวงศ ์    
   5. อาจารย์ ดร.จงใจ  เตโซ    
   ๖.  ว่าที่ ร้อยตรีหญิง อุทัยวรรณ   ศรีอรัญญ์    

 

      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
๒. อาจารย์ไพเราะ  เสาะสมบูรณ์    
๒.  อาจารย์ ดร.ธนเทพ  ปะตังถาเน   
๓.  อาจารย์ ดร.อาริยา  สุริยนต์    

   ๔.  อาจารย์ ดร.จิตติมา    ทิสุวรรณ   
๕.  อาจารย์ธัญญาวดี  ปินะกาโน   

   6.  อาจารย์ธิดาพร  สวยสอาด   
7.  อาจารย์กาญจนวดี  ประสิทธิสา    

    
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 ๑.  อาจารย์วรรณธิภา  อุนารัตน์   

๒.  อาจารย์มานะชัย  แก้วสีดวง   
   ๓.  อาจารย์กัลยาณี  ม่วงไทย    

๔.  อาจารย์ ดร.สฤษดิ์  ศรีขาว    
 ๕.  อาจารย์ศศิพิมพ์  มหารศ     
 

     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
๑. อาจารย์ ดร.สุวิสาข์  จรัสกมลพงศ์   
๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุธิดา เลขะวัฒนะ   
๓.  อาจารย์ ดร.วัชร ี  แซงบุญเรือง   
๔. อาจารย์ศรีสุดา  ด้วงโต้ด    
๕. อาจารย์พงศ์เทพ  โคตรประทุม   
๖. อาจารย์ ดร.ปรมะ  แขวงเมือง   

 

      สาขาวิชาสังคมศึกษา   
๑.  อาจารย์ภาวด ี  พันธรักษ์   
๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มลฤดี ลิ่วเฉลิมวงศ ์   
๓.  อาจารย์ ดร.อธิราชย์  นันขันตี    
๔.  อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ    
๕.  อาจารย์สุวิมล  ค าน้อย    
๖.  อาจารย์อภิรดี  แข้โส    
 

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

 



  
หน้าที ่  

(๑)  วางแผนการด าเนินงานวิชาการ ก าหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และแนว
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

(๒)  จัดท าคู่มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตามให้ 
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  และการแนะแนวให้
สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF 

(๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวน การเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการด าเนินการของหลักสูตร  

(๔)  ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และชุมชน เพ่ือให้การใช้ หลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ   

(๕)  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่ เกี่ยวข้องและ             
น าข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ  มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

(๖)  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
(๗)  ติดตามผลการเรียนของนักศึกษารายบุคคล ระดับชั้นปี   แต่ละปีการศึกษา เพ่ือปรับปรุง แก้ไข

และพัฒนาการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  
 (๘)  ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตร ระดับ

สถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา แล้วใช้ผลการประเมินเพ่ือวางแผนพัฒนาการ ปฏิบัติงานของครูและการบริหาร
หลักสูตร ปีการศึกษาต่อไป   

(๙)  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตร  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
ผู้เกี่ยวข้อง  

(๑๐)  รับผิดชอบร่วมกันในการพิจารณา เรื่อง การลาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร หากมีอาจารย์ท่าน
ใด ท่านหนึ่งมีความจ าเป็นที่ขอลาออกจากหลักสูตรนั้น ๆ 

(๑๑)  หากอาจารย์ประจ าหลักสูตรว่างลงไม่ว่ากรณีใด ๆ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องรับผิดชอบ
ร่วมกันพิจารณาด าเนินการให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตามจ านวน ตามเวลาและตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้  

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

                         (รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูก าแพง) 
                       คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
 


