
คําสั่งสถาบันภาษา

ท่ี   91/2565

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการหนวยการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
__________________________________________________________

ดวยสถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีพันธกิจดานการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานใหแกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวย

ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 31 (1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมที่ 643/2564 เรื่องมอบอํานาจให

คณบดี ผูอํานวยการ สถาบัน และผูอํานวยการสํานักอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 25

มีนาคม 2561 จึงแตงตั้งคณะกรรมการหนวยการเรียนการสอน ดังนี้

คณะกรรมการบริหารการเรียนการสอน มีหนาที่วางแผนและบริหารงานการเรียนการสอน

ตามนโยบายและตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย   จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาสายครูผาน

เกณฑดานภาษาอังกฤษและใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนได จัดตารางสอนและตารางสอบ อนุมัติการ

เปดสอนหมูเรียนพิเศษ จัดหาหนังสือและส่ือการสอน ตรวจสอบผลการเรียน การเบิกจายคาสอน และงานอื่น

ท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย

1. อาจารย ดร.อิทธินันท คิมหะจันทร          ประธานกรรมการ

2. อาจารยพัทรียา สุขประเสริฐ                รองประธาน

3. ผูชวยศาสตราจารยสุรชัย อยูสุข              กรรมการ

4. อาจารยขนิษฐา เชตุพน กรรมการ

5. อาจารยสถาพร รุงสวาง กรรมการ

6. อาจารยบูลยา สอดศรี กรรมการ

7. อาจารยรณกร ธรรมจิตต กรรมการ

8. อาจารยปฐมารัตน ผลิเจริญสุข กรรมการและเลขานุการ

9. นางสาวอัจฉรา นามวงศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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คณะกรรมการดําเนินการงานการเรียนการสอน  มีหนาที่พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการสอน

ท่ีเหมาะสม จัดทําแผนการสอน ส่ือ และนวัตกรรมการสอน สอน พัฒนาคลังขอสอบและขอสอบตามรายวิชา

คัดเลือกหนังสือเรียน สรุปผลการเรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบ และงานอื่นที่เกี่ยวของ ประกอบดวย

1. อาจารย ดร.อิทธินันทน คิมหะจันทร ประธานกรรมการ

2. อาจารยพัทรียา  สุขประเสริฐ รองประธาน

3. ผูชวยศาสตราจารยสุรชัย  อยูสุข                กรรมการ

4. อาจารย ดร.ณัฐฐิรา ปุยะกุล ซวิค กรรมการ

5. อาจารยอุบลรัตน ตรีพงษพันธุ                 กรรมการ

6. อาจารยกฤติยา คงแทน กรรมการ

7. อาจารรณกร ธรรมจิตต กรรมการ

8. อาจารยพศิกา ธารณธรรม กรรมการ

9. อาจารยสลินดา โพธิ์พยัคฆ กรรมการ

10. อาจารยขนิษฐา เชตุพน กรรมการ

11. อาจารยสถาพร รุงสวาง กรรมการ

12. อาจารยบูลยา สอดศรี กรรมการ 

13. อาจารยพิมพนิพร สดคมขํา กรรมการ 

14. อาจารยสุพัชยา สงพิทักษ กรรมการ

15. อาจารยยศกร สายะสนธิ กรรมการ

16. Mr. Norberto  Tenorio Bondoc กรรมการ

17. Ms. Aye Aye Mi กรรมการ

18. Mr. Sopheak Sek กรรมการ

19. Mr. Paul Alvin G. Dimayuga กรรมการ

20. Mr. Anjas Asmara กรรมการ

21. Miss Rosario Tuyan Escuadra กรรมการ

22. Mr. Bobbie Mata Guzman กรรมการ

23. Mr. Jaime JR Paster กรรมการ

24. Miss Angelie Gimentiza Escuadra กรรมการ

25. Miss Maria Doribie Escuadra Gates กรรมการ

26. Mrs. Michelle H.Mayormita กรรมการ

27. Mr. Michael Oravec Forrest กรรมการ

28. Mr. Jemar Largo Dela Cruz กรรมการ

29. Mr. James Anthony Dobson กรรมการ

30. Mr. Jade Oliver Dabon กรรมการ

31. Mr. Eurico Francisco Muller กรรมการ



32. Ms. Danik Widiawati กรรมการ

33. Mr. Delfin Bejer Cejudo กรรมการ

34. อาจารยปฐมารัตน ผลิเจริญสุข กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  มีหนาที่พัฒนาหลักสูตรครุ

ศาสตรบัณฑิต สงเสริมใหนักศึกษาสายครูผานเกณฑดานภาษาอังกฤษและใชภาษาอังกฤษในการเรียนการ

สอนได  พัฒนารูปแบบการสอน ส่ือ และนวตกรรมการสอน จัดทําขอสอบ คัดเลือกหนังสือเรียน สรุปผลการ

เรียนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และงานอื่นท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย

1. อาจารยสถาพร รุงสวาง ประธานกรรมการ

2. อาจารยพิมพนิพร  สดคมขํา กรรมการ

3. อาจารยพัทรียา สุขประเสริฐ กรรมการ

4. อาจารยขนิษฐา เชตุพน กรรมการ

5. อาจารยปฐมารัตน ผลิเจริญสุข กรรมการ

6. อาจารยพศิกา ธารณธรรม กรรมการ

7. อาจารยบูลยา สอดศรี กรรมการและเลขานุการ

ผูประสานงานรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีหนาที่ประสานงาน

รายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่รับผิดชอบ จัดทําและสง มคอ. เขาระบบ จัดทําแผนการสอนและ

นวัตกรรมการสอน จัดทําและรวบรวมขอสอบ สรุปผลจัดการเรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบ และงานอื่นที่

เก่ียวของ ประกอบดวย

รายวิชา Fundamental English 1 (1500010)

1. อาจารยปฐมารัตน ผลิเจริญสุข                 

รายวิชา Fundamental English 2 (1500011)

1. อาจารยพัทรียา สุขประเสริฐ

2. อาจารย บูลยา สอดศรี

รายวิชา English Listening and Speaking Skills (1500102)

1. อาจารยพิมพนิพร สดคมขํา                    

รายวิชา English Usage for Communication (1500103)

1. อาจารยสถาพร รุงสวาง

รายวิชา English for Professional Purposes (1500104)

1. อาจารยขนิษฐา เชตุพน

รายวิชา English for Academic Purposes (1500012)

1. อาจารยพศิกา ธารณธรรม
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คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาทั่วไป  มีหนาที่พัฒนาหลักสูตรศึกษา

ท่ัวไป สงเสริมใหนักศึกษาหลักสูตรท่ัวไปผานเกณฑดานภาษาอังกฤษและใชภาษาอังกฤษในการทํางานได

พัฒนารูปแบบการสอน ส่ือ และนวัตกรรมการสอน จัดทําขอสอบ คัดเลือกหนังสือเรียน สรุปผลการเรียนใน

หลักสูตรท่ัวไป และงานอื่นท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย

1. อาจารยรณกร ธรรมจิตต ประธานกรรมการ

2. ผูชวยศาสตราจารยสุรชัย        อยูสุข กรรมการ

3. อาจารย ดร.อิทธินันทน คิมหะจันทร กรรมการ

4. อาจารย ดร.ณัฐฐิรา ปุยะกุล ซวิค กรรมการ

5. อาจารยอุบลรัตน ตรีพงษพันธุ กรรมการ

6. อาจารยกฤติยา คงแทน กรรมการ

7. อาจารยสลินดา โพธิ์พยัคฆ กรรมการ

8. อาจารยสุพัชยา สงพิทักษ กรรมการ

9. อาจารยยศกร สายะสนธิ กรรมการและเลขานุการ

ผูประสานงานรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน หลักสูตรศึกษาทั่วไป มีหนาที่ประสานงาน

รายวิชาในหลักสูตรศึกษาท่ัวไปท่ีรับผิดชอบ จัดทําและสง มคอ. เขาระบบ จัดทําแผนการสอนและนวัตกรรม

การสอน จัดทําและรวบรวมขอสอบ สรุปผลจัดการเรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบ และงานอื่นที่เกี่ยวของ

ประกอบดวย

รายวิชา Basic English (1500003)

1. อาจารยสุพัชยา สงพิทักษ

2. อาจารยยศกร สายะสนธิ

รายวิชา English for Communication (1500134)

1. อาจารยกฤติยา คงแทน

รายวิชา English at Work (1500135)

1. อาจารย ดร.อิทธินันทน คิมหะจันทร
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รายวิชา English forSocial Communication 1 (1500001)

1. ผูชวยศาสตราจารยสุรชัย อยูสุข

รายวิชา English for Social Communication 2 (1500002)

1. อาจารยอุบลรัตน ตรีพงษพันธุ

รายวิชา English for Intercultural Communication (1500201)

1. อาจารยสลินดา โพธิ์พยัคฆ

รายวิชา English for International Communication (1500202)

1. อาจารย ดร.ณัฐฐิรา ปุยะกุล ซวิค

รายวิชา English for Effective Communication (1500203)

1. อาจารยรณกร ธรรมจิตต

คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคกศ.พป. มีหนาที่วางแผนและบริหารจัดการการเรียน

การสอนตามนโยบายมหาวิทยาลัย จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาและรูปแบบการสอน จัดตารางสอนและตาราง

สอบ อนุมัติการเปดสอนหมูเรียนพิเศษ จัดหาหนังสือเรียน ตรวจสอบผลการเรียน การเบิกจายคาสอน และงาน

อ่ืนท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย

1. อาจารยพัทรียา สุขประเสริฐ ประธานกรรมการ

2. อาจารยปฐมารัตน ผลิเจริญสุข กรรมการ

3. อาจารยพศิกา ธารณธรรม กรรมการ

4. อาจารยพิมพนิพร สดคมขํา กรรมการและเลขานุการ

5. นางสาวอัจฉรา นามวงศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

            ท้ังน้ี  ตั้งแต   วันที่   1 ตุลาคม 2565 เปนตนไป

 สั่ง ณ  วันท่ี   6 ตุลาคม พ.ศ. 2565

 

(รองศาสตราจารย ดร. วิไลรัตน คีรินทร)
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