
  

 

 

  

 

 
 
 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๕   
พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ที่ผ่านมานั้น  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ        
นายกสภามหาวิทยาลัย  มอบให้  รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ธนานันต์  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม  โดยมีมติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา  ดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการด าเนินงานตามมติสภา
มหาวิทยาลัย  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๖  
สิงหาคม  ๒๕๖๓  ดังนี ้
       ๑.๑  เรื่องการเสนอขอปิดหลักสูตรและปรับลดจ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
      ๑.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรม           
ชีวผลิตภัณฑ์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๔   
      ๑.๓  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง                 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ  (EdPEx)  
ระดับมหาวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  และคณะกรรมการ                   
ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
      ๒.๑  คณะกรรมการชื่นชมที่มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่ เป็นเลิศ  (EdPEx)  เนื่องจากเกณฑ์  EdPEx  เป็นที่ยอมรับ            
ในระดับสากล 
      ๒.๒  ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานคุณภาพในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมเป็นที่ปรึกษา  หรือคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานสรุปการด าเนินโครงการ   
จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID-19)  และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ดังนี ้
      ๔.๑  การรับสมัครคนท างานควรลงพื้นที่อ าเภอหรือท้องถิ่น     
เพื่อจะมีข้อมูลคนว่างงานที่ถูกต้องและควรเข้าถึงครบทุกต าบล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      ๔.๒  มหาวิทยาลัยควรก าหนดเป้าหมายคุณภาพของผลงาน       
ที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการ  อว. สร้างงานให้มีความชัดเจน 
      ๔.๓  ควรออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท  และระดับปริญญาเอก  ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้ลงพืน้ที่  
และร่วมด าเนินโครงการกับมหาวิทยาลัย  จะช่วยเพิ่มประสบการณ์                        
ที่เกิดประโยชน์กับนักศึกษา 
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานผลการด าเนินการทางวินัย
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ตามที่งานนิติการเสนอ 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับ  ดังนี้ 
      ๖.๑  รองศาสตราจารย์ชาคริต  อนันทราวัน   ประธานกรรมการ 
      ๖.๒  รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา  จรูญธรรม    กรรมการ 
       ๖.๓  รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี   กรรมการ 
      ๖.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี   กรรมการ 
      ๖.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ   วงศ์อนันต์   กรรมการ 
      ๖.๖  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ   ศรขวัญ   กรรมการ 
      ๖.๗  หัวหน้างานนิติการ   กรรมการและเลขานุการ 
      ๖.๘  นิติกร  จ านวนไมเ่กินสามคน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์          
ดร.ปุณยนุช  นิลแสง  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งนางนารี  คูหาเรืองรอง  
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๓ 
วันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

   
๒๕๖๐ 

ฉบับท่ี ๙๗ ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
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 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  รายงานผลการด าเนินงานตาม     
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
          ๙.๑   มหาวิทยาลัยควรพัฒนาเรื่องการด าเนินงานให้เกิด   
ผลลัพธ์  (Outcome)  ที่สามารถรายงานได้  และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ควรเป็นผู้น าร่องเรื่องการรายงานทั้งผลผลิต  
(Output)  และผลลัพธ์  (Outcome)  ได้อย่างชัดเจน 
        ๙.๒  มหาวิทยาลัยควรช่วยชุมชนในเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาด
ให้มากยิ่งขึ้น 
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปริญญาบัตรนักศึกษาเต็มเวลา  
จันทร์-ศุกร์  และนักศึกษาเต็มเวลา  เสาร์-อาทิตย์  ที่เรียนครบตามหลักสูตร
และมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา  รวมจ านวนทั้งสิ้น        
๑๑  คน  (ระดับปริญญาตรี ๘  คน  ระดับปริญญาโท  ๑ คน  ระดับปริญญาเอก  
๒  คน)  ทั้งนี้  ระดับปริญญาตรี  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๓  
ระดับปริญญาโท  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓  และระดับ
ปริญญาเอก  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๓      
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๑๓  หลักสูตร  ดังนี ้
         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
         ๑๑.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ    
ภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
         คณะครุศาสตร ์
         ๑๑.๒  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา  
(หลักสูตร  ๔  ปี)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
          ๑๑.๓  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  (หลักสูตร  ๔  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
          ๑๑.๔  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  (หลักสูตร  ๔  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
          ๑๑.๕  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  (หลักสูตร  ๔  ปี)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
          ๑๑.๖  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
(หลักสูตร  ๔  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
          ๑๑.๗  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  
(หลักสูตร  ๔  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ๑๑.๘  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  
(หลักสูตร  ๔  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
          ๑๑.๙  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  (หลักสูตร  ๔  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
         ๑๑.๑๐  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(หลักสูตร  ๔  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
         ๑๑.๑๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย  (หลักสูตร  ๔  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
         ๑๑.๑๒  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
         ๑๑.๑๓  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
 ๑๒.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  อาจารย์พิเศษกรณีสอนมากกว่า
ร้อยละ  ๕๐  จ านวน  ๔  คน  ดังนี้   
         คณะครุศาสตร์  จ านวน  ๒  คน  ได้แก่อาจารย์มหาชาติ        
อินทโชติ  และอาจารย์ธิดารัตน์  กุลณัฐรวงศ์ 
         คณะวิทยาการจัดการ  จ านวน  ๑  คน  คือ  อาจารย์กิตติพัฒน์  
สุนทรนิทัศน์   
         ศูนย์ภาษา  จ านวน  ๑  คน  คือ  อาจารย์พิมพ์ชนก  ธีระเศวต   
 ๑๓.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ระเบียบสภามหาวิทยาลัย         
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย         
การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
 ๑๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๔  และ
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
         ๑๔.๑  ควรแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์              
จะมุ่งเน้นด้านใด   
         ๑๔.๒  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ควรเป็นหลักสูตรเพื่อ
ท้องถิ่น  ควรปรับปรุงการเขียนปรัชญา วัตถุประสงค์  ค าอธิบายรายวิชา    
และการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นเรื่องท้องถิ่นให้คมชัด 
         ๑๔.๓  คณะกรรมการมีข้อสั งเกตรายวิชาที่ มี ค าว่า               
“การปกครองท้องถิ่น”  ควรเปลี่ยนเป็น  “การบริหารท้องถิ่น”  เนื่องจาก         
ในปัจจุบันท้องถิ่นไม่มีอ านาจเกี่ยวกับการปกครอง  แต่มีอ านาจในการจัด   
บริการสาธารณะ  ควรปรับปรุงรายวิชาให้มีความเหมาะสม  และตรวจสอบการ
ใช้ค าภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
         ๑๔.๔  ควรเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ  และมุ่งเน้นเรื่อง
คุณธรรม  จะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพของนักศึกษา  
          ๑๔..๕  หลักสูตรควรเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ  (Digital Government)  และทักษะด้านการจัดการชุมชน  
(Community management)  การมีส่วนร่วมกับชุมชน  บ้าน  วัด  โรงเรียน 
          ๑๔.๖  ควรจัดให้นักศึกษามีโอกาสฝึกงานที่อ าเภอ  หรือ
หน่วยงานราชการในท้องถิ่น  นักศึกษาจะได้เรียนรู้ระบบราชการจากการ
ปฏิบัติงานจริง   
 
 
 



๓ 

  

          ๑๔.๗  ควรหาวิธีการที่จะรับนักศึกษาให้ได้จ านวนผู้เรียน
ตามแผนการรับนักศึกษา 
 ๑๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๔  และ
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้   
         ๑๕.๑  การพิจารณาปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาในแต่ละ
รายวิชา  ควรให้สอดคล้องกับจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
         ๑๕.๒  ในภาคการศึกษาสุดท้าย  (ชั้นปีที่  ๔  ภาคการศึกษาที่  
๒)  แผนการเรียนมีจ านวนหน่วยกิตน้อย  (๕  หรือ  ๖  หน่วยกิต)  เป็นไปได้
หรือไม่ที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้ส าเร็จการศึกษาโดยให้เวลาเรียน  ๓  ปีครึ่ง 
 ๑๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๔  คณะคณะกรรมการ
ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ควรเพิ่มเรื่องการพัฒนา
อาหารไทยไปสู่ครัวโลก   
 ๑๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร  
เรื่องการทบทวนและจัดท านโยบายสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ในเดือนกุมภาพันธ์  
๒๕๖๔  โดยให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอีกครั้ง  และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
          ๑๗.๑  การประชุมสัมมนา  ต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัย  ที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๑๘  แห่ง  พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
          ๑๗.๒  เรื่องส าคัญที่ควรพิจารณาคือเรื่องการวิจัย  เพราะ    
ถ้าวิจัยเข้มแข็งจะส่งผลถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
         ๑๗.๓  นโยบายสภามหาวิทยาลัยต้องปรับหลักคิด  ปรับ        
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป  และ
รองรับกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ โควิด-๑๙  ควรน าข้อมูลจาก
เวทีสัมมนา  เรื่อง  “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสงู  
และการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ”  มาประกอบการพิจารณาด าเนินการ
จัดท านโยบาย 
          ๑๗.๔  ควรเชิญคณบดี  และหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการ  การทบทวนและจัดท านโยบายสภามหาวิทยาลัยด้วย  จะได้มี
ความเข้าใจนโยบายสภามหาวิทยาลัยเมื่อน าสู่การปฏิบัติ 
         ๑๗.๕  ควรมีการทบทวนผลการด าเนินงานตามนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยเดิม  (ปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  โดยขอมอบให้      นายสุวัฒน์  
เทพอารักษ์  ประธานคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและคณบดี  น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ๑๗.๖  มหาวิทยาลัย  โดยอธิการบดีหรือผู้บริหารควรมีการ
น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย  ๒ - ๓  ปี               
ที่ผ่านมา  มีอะไรที่ท าส าเร็จแล้ว  อะไรที่ไม่ส าเร็จ  มีอะไรที่ต้องท าต่อเนื่อง
หรือชะลอมีปัญหาคืออะไร  อย่างไร  มีประเด็นอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลง  หรือมี
สิ่งใหม่  ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างไร  ควรมีการพูดคุยทบทวน 
       ๑๗.๗  ควรให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วม
อภิปราย  เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ  (Feedback)  จากการน านโยบายสภา
มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติเพื่อสภามหาวิทยาลัยจะได้รับทราบว่าจะต้องปรับปรุง
หรือมีปัญหาในการปฏิบัติอย่างไร  จะช่วยให้การระดมความคิดรอบคอบขึ้น   
       ๑๗.๘  มหาวิทยาลัยควรน าเสนอที่ประชุม  เรื่องยุทธศาสตร์ของ
ชาติ  พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  ยุทธศาสตร์และนโยบายใหม่ของ
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  และนโยบายของ
รัฐมนตรี  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จะส่งผล
กระทบเป็นประโยชน์  และเสริมนโยบายสภามหาวิทยาลัยที่จะน าไปสู่การ
ปฏิบัติในอีก  ๒-๓ ปี ข้างหน้า 
     ๑๗.๙  สภามหาวิทยาลัยระดมความคิดเห็น  อภิปราย  ก าหนด
ประเด็นเชิงนโยบาย  ก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  และยกร่าง
นโยบายสภามหาวิทยาลัยใหม ่   
 ๑๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ปฏิทินการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โดยก าหนดประชุมในวันพฤหัสบดี  
สัปดาห์ที่  ๑  ของเดือน  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ดังนี้ 
          ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔   วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๖๔   
          ครั้งที่  ๒/๒๕๖๔   วันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔   
          ครั้งที่  ๓/๒๕๖๔   วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔   
          ครั้งที่  ๔/๒๕๖๔   วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๔   
          ครั้งที่  ๕/๒๕๖๔   วันที่   ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   
          ครั้งที่  ๖/๒๕๖๔   วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๔   
          ครั้งที่  ๗/๒๕๖๔   วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๔   
          ครั้งที่  ๘/๒๕๖๔   วันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๔   
          ครั้งที่  ๙/๒๕๖๔   วันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๖๔   
          ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๔   วันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๔   
          ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๔   วันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔   
          ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๔   วันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๔   
  ๑๙.  สภาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน  ๒  คน  ดังนี้ 
          ๑๙.๑  แต่งตั้งอาจารย์พัชรินทร์  เศรษฐีชัยชนะ  พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดคณะครุศาสตร์  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  (รหัส  ๐๑๑๑)  ตั้งแต่วันที่  ๑๘  
กันยายน  ๒๕๖๓ 
          ๑๙.๒  แต่งตั้งอาจารย์จุฑารัตน์  โพธิ์หลวง  พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์  (รหัส  ๐๑๐๔)  ตั้งแต่
วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   


