
 
 
 

ค าสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
ที ่ 209 / 2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ 
------------------------------------------- 

   เพื่อให้การดําเนินงานด้านหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และระเบียบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐาน
การเรียนรู้ ดังนี้ 
 
 ๑. สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 

     ๑. อาจารย์ ดร.สรร  ธงยศ     ประธานกรรมการ 
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์   กรรมการ 
    ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ    กรรมการ 
    ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา ธงพานิช   กรรมการ 
    ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรมณ  กาสีวงศ์   กรรมการ 
    ๖. อาจารย์ ดร.อเนก  นรสาร     กรรมการ 
    ๗. อาจารย์ ดร.นาฏยาพร  บุญเรือง    กรรมการและเลขานุการ 
 
๒. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
    ๑. อาจารย์นิดาพร  อาจประจญ    ประธานกรรมการ 
    ๒. อาจารย์สุภาวรรณ  ฤากําลัง     กรรมการ 
    ๓. อาจารย์ภาวดี  พันธรักษ์     กรรมการ 
    ๔. นางจุชารัตน์ ฉิมรักษ์     กรรมการ 
    ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริดา บุรชาติ    กรรมการ 
    6. อาจารย์ชุมจิรา  ราชิวงศ์     กรรมการ 
    ๗. อาจารย์ ดร.จงใจ  เตโซ     กรรมการ 
    ๘. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุทัยวรรณ  ศรีอรัญญ์   กรรมการ 
    ๗.อาจารย์จุฬาพร  พลรักษ์     กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๓. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

    ๑. อาจารย์ธัญญาวดี  ปินะกาโน    ประธานกรรมการ 
    ๒. อาจารย์สุภาวรรณ  ฤากําลัง     กรรมการ 
    ๓. อาจารย์ศรีสุดา  ด้วงโต๊ด     กรรมการ 
    ๔. นางลริศรา  โพธิวัฒน์ง     กรรมการ 
    ๕. อาจารย์ไพเราะ  เสาะสมบูรณ์    กรรมการ 
    ๖. อาจารย์ธิดาพร  สวยสอาด     กรรมการ 
    ๗. อาจารย์ ดร.ธนเทพ  ปะตังถาเน    กรรมการ 
    9. อาจารย์ ดร.จิตติมา      กรรมการ 
    ๙. อาจารย์กาญจนาวดี  ประสิทธิสา    กรรมการและเลขานุการ 
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 ๔. สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์
    ๑. อาจารย์ ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์    ประธานกรรมการ 
    ๒. อาจารย์ ดร.พัดชา  หิรัญวัฒนกุล    กรรมการ 
    ๓. อาจารย์ภาวดี  พันธรักษ์     กรรมการ 
    ๔. นายอัมพร  ไชยมาตย์     กรรมการ 
    ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา  เลขะวัฒนะ   กรรมการ 
    ๖. อาจารย์พงษ์เทพ  โคตรประทุม    กรรมการ 
    ๗. อาจารย์วัชรี  แซงบุญเรือง     กรรมการ 
    ๘. อาจารย์ปรมะ  แขวงเมือง               กรรมการ 
    ๙.  อาจารย์ศรีสุดา ด้วงโต้ด     กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๕. สาขาวิชาสังคมศึกษา 

    ๑. อาจารย์ภาวดี  พันธรักษ์     ประธานกรรมการ 
    ๒.อาจารย์วรรณธิภา  อุนารัตน์     กรรมการ 
    ๓. อาจารย์สุทธิลักษณ์  สวรรยาวิสุทธิ์    กรรมการ 
    ๔. นายเกรกิ  นิยมสัตย ์     กรรมการ 
    ๕. อาจารย์ ดร.อธิราชย์  นันขันตี    กรรมการ 
    ๖. อาจารย์ ดร.เกรียงไกร  ผาสุตะ    กรรมการ 
    ๗. อาจารย์สุวิมล  คําน้อย     กรรมการ 
    ๘. อาจารย์อภิรดี  แข้โส     กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๖. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

         ๑. อาจารย์วรรณธิภา  อุนารัตน์    ประธานกรรมการ 
   ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์   กรรมการ 
   ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเทพชัยย์การณ์  ภาชนะวรรณ กรรมการ 
   ๔. อาจารย์สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์    กรรมการ 
   ๕. นางปรียาภรณ์  ศรีพิมพ์     กรรมการ 
   ๖. อาจารย์มานะชัย  แก้วสีดวง     กรรมการ 
   ๗. อาจารย์ศศิพิมพ์  มหารศ     กรรมการ 
   ๘. อาจารย์ฉัฐพร  พรหมอาจ     กรรมการ 
   ๙. อาจารย์กัลยาณี  ม่วงไทย     กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๗. สาขาวิชาภาษาไทย 

   ๑. อาจารย์สุภาวรรณ  ฤากําลัง     ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารย์ ดร.สาวิตรี  เถาว์โท     กรรมการ 
   ๓. อาจารย์ภาวดี  พันธรักษ์     กรรมการ 
   ๔. อาจารย์พักตร์พริ้ง  พลหาญ     กรรมการ 
   ๕. อาจารย์สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์    กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่  
๑. สุ่มรายวิชาที่สอนในปีการศึกษา 2559 เพื่อดําเนินการทวนสอบ ให้ครอบคลุม วิชาเอก วิชาชีพครู 

และวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
๒. ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน มคอ.2 
๓. สรุปและรายงานผลดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ ต่อคณะกรรมการประจํา

คณะ ภายใน 60 วัน เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2559 

สั่ง ณ วันที่  ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 
 

 (รองศาสตราจารย ์ดร.ชวลิต  ชูกําแพง) 
    คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการเรียน  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
วันที่ 29 ตุลาคม 2556 

ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์  ชั้น 1 อาคาร 12 
 

ที่  ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายถนอม  เลขาพันธ ์ ประธานกรรมการ   
2 นายทรงวิทย์  ฤทธิกัณฑ์ รองประธานกรรมการ   
3 นางสาวณัฏฐ์พัชร์  ตันตระกูล กรรมการ   
4 นางวรดี  เลิศไกร กรรมการ   
5 นายจีรนันท์  ปรีชาชาญ กรรมการ   
6 นางสาวสุขุมาล  จันทวี กรรมการ   
7 นางธารหทัย  มาลาเวช กรรมการ   
8 นางสาวิตรี  ชามทอง กรรมการ   
9 นางสาวกมลทิพย์  ธรรมกีระติ กรรมการ   

10 นางสาวกรวรรณ  สืบสม กรรมการ   
11 นายสุรพล  เรืองรอง กรรมการ   
12 นางสาวอาร ี สาริปา กรรมการ   
13 นายไมตรี  จันทรา กรรมการ   
14 นายปัญญา เลิศไกร กรรมการ   
15 นายวีรยุทธ  ชาตะกาญจน์ กรรมการ   
16 นายวัยวุฒ  อินทวงศ์ กรรมการและเลขานุการ   
17 นางอรดา  โอภาสรัตนากร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
18     
19     
20     
21     
22     
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เรียน  คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ได้ดําเนินการไปแล้ว ดังนี้  
 1. ทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรม  และสําเนาเอกสารให้คณะกรรมการทุกคนในช่องแล้ว 
 2. ที่พักวิทยากร จองท่ีพักให้วิทยากร ณ โรงแรมทวินโลตัส  คืนวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 
 3. การเดินทางจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับแล้วค่ะ 
  1. วันที่ 29  พฤษภาคม 2556  ดอนเมือง-นครศรีธรรมราช เวลา 06.00 น. 
  2. วันที่ 30 พฤษภาคม 2556  นครศรีธรรมราช-ดอนเมือง  เวลา 19.15 น. 
 4. กระเป๋า/เอกสารการอบรม 
  1) ผู้เข้าอบรมจะได้รับกระเป๋าเอกสาร (สกรีนโลโก้คณะและมหาวิทยาและชื่อโครงการ + สมุด
บันทึกของคณะครุศาสตร์) 
  2. เอกสารการอบรม ประสานกับวิทยากรแล้ว เบื้องต้นวิทยากรบอกว่าวิทยากรไม่ไม่เอกสาร
แต่จะเตรียมมาแจกในวันอบรม (เอกสารไม่มาก) จะเน้นเรื่องการปฏิบัติ 
 5. อาหารและอาหารว่าง  
  ประสานของเจ้าหน้าที่คนงานของมหาวิทยาลัยค่ะ  
 6. จํานวนผู้เข้าอบรม จํานวนเบื้องต้น 100 คน 
 7. แบบประเมินการอบรม (แนบมาด้วยแล้ว)  
 
 
           สุพัตรา  เต็มรัตน์ 
         24 พฤษภาคม 2556 


