
  

 

 

  

 

 
 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑  เม่ือวันที่  ๒  
สิงหาคม  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมาน้ัน  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ  นายกสภา
มหาวิทยาลัย  มอบให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์  เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  น าเรียนที่ประชุมดังน้ี 
 ๑.  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งส าเนาประกาศ
ส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
จังหวัดปทุมธานี  ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  แต่งต้ัง
ศาสตราจารย์จรัญพัฒน์  ภูวนันท์  และนายเอกศักด์ิ  คงตระกูล  ให้ด ารง
ต าแหน่ง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ของมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ต้ังแต่วันที่  
๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
และจะเชิญเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 
  ๒.  สถาบันคลังสมองของชาติขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร         
“ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา”  ครั้งที่  ๓   ระหว่างวันที่  ๒๒-๒๔  
สิงหาคม  ๒๕๖๑   และวันที่  ๒๙-๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยสอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการอบรม
ได้ที่งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ๓.  สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย ได้ส่งหนังสือ
ของขวัญแห่งมิตรภาพราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา  พ.ศ.  ๒๓๖๑ – 
๒๕๖๑  ให้สภามหาวิทยาลัย   ขอมอบให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และผู้บริหารมหาวิทยาลัยคนละ  ๑  เล่ม  และจะส่งมอบให้กับส านัก        
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ประโยชน์
ต่อไป   
  
 มติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา   ดังน้ี 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  การด าเนินการตามมติและ
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๑  เรื่อง  การน าเงินฝาก
ธนาคารจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยไปลงทุนในกองทุนของ
สถาบันการเงิน   
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  แนวทางการบริหารจัดการเงิน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในอนาคต  และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
ดังน้ี   
      ๒.๑  การลงทุนมีความเสี่ยงควรพิจารณาให้รอบคอบ  ควรมี
การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการหารายได้ในรูปแบบอื่นด้วย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ๒.๒  ควรมีการบริหารจัดการเงินที่มหาวิทยาลัยมีอยู่  ลงทุน  
ในการพัฒนาพ้ืนที่ด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัยเพ่ือก่อให้เกิดรายได้
เพ่ิมขึ้น 
      ๒.๓  ควรแต่งต้ังคณะกรรมการดูแลเรื่องการจัดหารายได้  และ
การลงทุนของมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้การบริหารเงินของมหาวิทยาลัยเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ   
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการเงนิของมหาวิทยาลยั 
ประจ าเดือนพฤษภาคม  และเดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตในเรื่องจ านวนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพ่ิม
มากขึ้น  แต่รายได้เม่ือเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาลดลง  มหาวิทยาลัย     
ควรเพ่ิมการรายงานข้อมูลโครงการวจิัยที่ได้ท าข้อตกลงหรือท าสัญญาแลว้  
งบประมาณโครงการวิจัย  และรายละเอียดการด าเนินการ  เพ่ือให้การ
น าเสนอมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ผลการคัดเลือกกรรมการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย    
การสรรหาคณบดี  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ข้อ  ๖ (๕)  และค าสั่งสภามหาวิทยาลัย      
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีวิยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 
       คณะกรรมการตามข้อบังคับ  ข้อ  ๖ (๕)  กรรมการที่มาจาก
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ดังน้ี 
       ๔.๑  อาจารย์ลลิตา  แก้วฉาย  ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
       ๔.๒  อาจารย์ปรัชญพัชร  วันอุทา  อาจารย์พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
       ๔.๓  อาจารย์อมรรักษ์   สวนชูผล  อาจารย์พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๑ 
วันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

   
๒๕๖๐ 

ฉบับที่ ๗๐ ประจ าเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๑ 
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 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ผลการต้ังเบิกงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕๖๑  ไตรมาส  ๓  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตและให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเรื่องการเบิกงบลงทุน  งบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไป
ตามแผนงานที่ก าหนด  มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดด าเนินการ  และวางแผน
บริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ให้
เป็นไปตามแผน  
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  การด าเนินงานของโรงเรียน
สาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาของนักเรียนสังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี      
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  และคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยมีข้อสังเกตและ
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  ดังน้ี 
      ๖.๑  เน้ือหาการสอนภาษาอังกฤษควรเน้นให้ผู้เรียนรู้เรื่อง
ชุมชนท้องถิ่น 
      ๖.๒  ควรมีการวางแผนออกแบบจัดกิจกรรม  เพ่ือสร้าง
รูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  นโยบายสภามหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  
โดยมอบหมายให้อธิการบดีและคณะท างานฝ่ายบริหารของ
มหาวิทยาลัย  น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ไปปรับปรุงเน้ือหานโยบายสภามหาวิทยาลัย  การก าหนดตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ และค่าเป้าหมายการด าเนินงาน พร้อมทั้งให้มหาวิทยาลยั
จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ  เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป   
 ทั้งน้ี  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตและให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมโดยสังเขปดังน้ี 
      ๗.๑  ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน  ควรปรับค่าเป้าหมายเป็นร้อย
เปอร์เซ็น  เน่ืองจากนักศึกษาทกุคนต้องได้ท างานร่วมกบัชุมชน  เม่ือส าเรจ็
การศึกษานักศึกษาทุกคนต้องมีผลงานคนละ  ๑  ชิ้นงาน 
      ๗.๒  ควรทบทวนค่าเป้าหมาย จ านวน Startup ที่เกิดจากการ
บ่มเพาะของมหาวิทยาลัย  มีการต้ังค่าเป้าหมายไว้สูงเกินไป  ควรก าหนด  
ค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะด าเนินการได้จริง 
      ๗.๓  ควรนิยามศัพท์  ค าว่า  Startup  ให้ชัดเจนเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจในการท างานและการประเมินผลงานที่ตรงกัน 
      ๗.๔  มีการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน  ต้องมีความชัดเจนในเรื่องกระบวนการและ
วิธีด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      ๗.๕  การพัฒนาครูต้องสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  
และต้องผลิตครูให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือที่จะน าพาสังคมไป
ในทิศทางใหม่ 
      ๗.๖  การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จเรื่องการผลิตและ
พัฒนาครู  ต้องสามารถตอบโจทย์ซึ่งจะต้องน าไปรายงานสมเด็จ      
พระเจ้าอยู่หัวในอีก  ๓  ปีข้างหน้า 
      ๗.๗  การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา  
มหาวิทยาลัยจะต้องเปลี่ยนวิธีในการท างาน  มีการพัฒนาหลักสูตร       
ที่ตอบสนองในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น  ต้องเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย
จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เป็นประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 
      ๗.๘  การก าหนดร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ  ไม่ควรต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐-๖๐  เพ่ือความท้าทาย  และควรมี
การทบทวนเกณฑ์การประเมินให้มีความเหมาะสม   
      ๗.๙  การก าหนดค่าป้าหมายจ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสูงเกินไป  ควรทบทวนการก าหนดค่าเป้าหมาย
ให้มีความเหมาะสม 
      ๗.๑๐  ควรศึกษารายละเอียดและทบทวนเรื่องการน าเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศ  (EdPex)  มาใช้ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ   
      ๗.๑๑  ควรนิยามศัพท์  ค าว่า  มหาวิทยาลัยสีเขียวใหมี้ความ
ชัดจน 
      ๗.๑๒  การจัดการเรียนการสอนในอนาคตต้องตอบสนอง
ผู้เรียนที่อาจจะมีหลายช่วงวัยในห้องเรียนเดียวกัน  ควรมีการวางแผน
ปรับเปลี่ยนการจัดรายวิชา  การก าหนดเวลาเรียนต้องมีความยืดหยุ่น   
        ๗.๑๓  ควรจัดท ารายละเอียด  ค าอธิบายตัวชีว้ัดและวิธีการ
ประเมิน  ซึ่งจะท าให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติต่อไป   
        ๗.๑๔  การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายต้อง
ประเมินผลส าเร็จได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  และไม่ควรก าหนด
ตัวชี้วัดมากเกินไป  แต่ควรมีความชัดเจนจะท าให้เกิดประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  ปริญญาบัตรนักศึกษาภาคปกติ
และภาคพิเศษ  ที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวมจ านวนทั้งสิ้น ๙๙๔ คน ระดับปริญญาตรี  
จ านวน  ๙๗๘  คน  ให้มีผลต้ังแต่วันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๑  วันที่  
๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ ระดับปริญญาโท  
จ านวน  ๑๓  คน  และระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๓  คน  ให้มีผลต้ังแต่
วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๑  และวันที่  
๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑    
 
 



๓ 

  

 
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๒๐  หลักสูตร  และ  ๑  หมวดรายวิชา  เป็นการ
ปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และปรับเปลี่ยนรายวิชา  ดังน้ี   
      ๙.๑  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
      ๙.๒  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
      ๙.๓  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการระบบสุขภาพ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
      ๙.๔  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโภชนาการและ
การก าหนดอาหาร  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
      ๙.๕  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา            
วิทยาศาสตรศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
      ๙.๖  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
      ๙.๗  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
      ๙.๘  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
      ๙.๙  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ       
(๕ ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
      ๙.๑๐  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป  (๕ ปี)  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
      ๙.๑๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  (๕ ปี)  
หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
      ๙.๑๒  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ปี)  
หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๗   
      ๙.๑๓  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๖   
      ๙.๑๔  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๖   
      ๙.๑๕  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
        ๙.๑๖  หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบิน  (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
        ๙.๑๗  หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบรกิารผูสู้งอายุ  (หลักสูตรสองภาษา)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
        ๙.๑๘  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
        ๙.๑๙  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา  
รัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
        ๙.๒๐  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
 
 

 
        ๙.๒๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข  
จ านวน  ๒  หลักสูตร  ดังน้ี 
        ๑๐.๐  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการบรหิาร
การศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๖   
        ๑๐.๒  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๖   
 ทั้งน้ี  ให้มหาวิทยาลัยก ากับดูแลทั้งสองหลักสูตรรับผิดชอบ
ดูแลนักศึกษาที่คงค้างอยู่จนส าเร็จการศึกษา  ให้รายงานความก้าวหน้าการ
จัดการศึกษาใหส้ภามหาวิทยาลยัทราบทุก  ๓  เดือน  และเม่ือบริหารจดัการ
และด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเรียบร้อยแล้วประสงค์จะขออนุมัติเปิด
หลักสูตรให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในโอกาสต่อไป  และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
ดังน้ี   
        ๑)  ควรมีการก ากับดูแลเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร
อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุภาพ 
        ๒)  ควรมีมาตรการด าเนินการกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่ไม่บริหารจัดการในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  เพราะการปิดหลกัสูตรเน่ืองจากหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  จะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
และนักศึกษา 
  ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  การ
จ่ายเงินค่าตอบแทนเพ่ือการจัดการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ              
พ.ศ.  ๒๕๖๑   
 ๑๒.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเพ่ือการจัดการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ              
พ.ศ.  ๒๕๖๑    
 ๑๓.  สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจ า
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน  ๕  คน  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ๑๓.๑  อาจารย์ ดร.รัตนา  สีดี  อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ  ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ  ต้ังแต่วันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๐   
 
 



๔ 

  

 
        ๑๓.๒  อาจารย์ ดร.เมษา  นวลศรี  อาจารย์สังกัดคณะ         
ครุศาสตร์  ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา
ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  ต้ังแต่วันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๐   
        ๑๓.๓  อาจารย์ ดร.รัตถชล  อ่างมณี  อาจารย์สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก  ต้ังแต่วันที่  ๑๐  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        ๑๓.๔  อาจารย์กานต์มณี  ไวยครุฑ  อาจารย์สังกัดงานวิชา
ศึกษาทั่วไป  ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์              
ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป  ทั้งน้ีต้ังแต่วันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๖๑   
        ๑๓.๕  อาจารย์วรวรรณ  วงศ์ศรีวิวัฒน์  อาจารย์สังกัดศูนย์
ภาษา  ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  ต้ังแต่วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   
  
 
 
       
 
  
 
 
 
 
 
  
  


