
  

 

 

  

 

 
 
 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๔  
มิถุนายน ๒๕๖๓  ที่ผ่านมานั้น  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  นายกสภา
มหาวิทยาลัย  มอบให้  รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ธนานันต์  เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  โดยมีมติ
สภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา  ดังนี้ 
  ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานผลการด าเนินงานตามมติ
สภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  เรื่อง  การเสนอขออนุมัติหลักสูตร  
จ านวน  ๕  หลักสูตร   และครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  เรื่อง  การปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อย  (สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๘  หลักสูตร   
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  
ประจ าเดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การเลือกบุคคลผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  
๑๘  คน  ดังนี้ 
       ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา 
       ๓.๑  นายณัฐพงศ์  ดิษยบุตร   
       ๓.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง  พรมมูล 
       ๓.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤดี  กรุดทอง 
       ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
       ๓.๔  ดร.สุเทพ  บุญซ้อน   
       ๓.๕  นางศิริรัตน์  ทงก๊ก 
       ๓.๖  นายบุญยืน  ผ่องใส 
       ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
       ๓.๗  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  วิริยะวัฒนะ   
       ๓.๘  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิงวิภาวี  เกียรติศิริ 
       ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย   
       ๓.๙  นางสาวอรนุช  ไวนสุิทธิ์ 
       ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านงบประมาณและการเงิน 
       ๓.๑๐  นางปัทมาวดี  จีรังสวัสดิ์ 
       ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล 
       ๓.๑๑  นางจีรนันท์  มีผา 
       ๓.๑๒  นายวิกรม  ปิติสุข 
       ๓.๑๓  ร้อยโทสุพจน์  ใช้บางยาง 
       ๓.๑๔  นายอภิชัย  สุทธาโรจน ์
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ๓.๑๕  นายธงไชย  อึ้งเจริญ 
       ๓.๑๖  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  เกิดสวัสดิ์ 
       ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
       ๓.๑๗  นางนาฏยา  สุวรรณทรัพย์   
       ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ  (ด้านสื่อสารมวลชน) 
       ๓.๑๘  นายนพรัตน์  คุ้มศรี 
       และมอบให้คณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  ด าเนินการทาบทามบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก  และจัดท า
บัญชีรายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ในการประชุม
ครั้งต่อไป 
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แนวทางการบริหารจัดการเงินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  และอนุมัติให้
มหาวิทยาลัยน าเงินไปลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ในวงเงิน  ไม่เกินร้อยละ  ๒๐  
ของเงินสะสมของมหาวิทยาลัย    
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แผนการลงทุนจากเงินสะสม  ระยะ  
๓  ปี  (พ.ศ.  ๕๖๓ – ๒๕๖๕)  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  และให้มหาวิทยาลัยน าเสนอรายละเอียดโครงการประกอบการเสนอ
ขออนุมัติงบประมาณเมื่อจะมีการด าเนินโครงการ  และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
      ๕.๑  มหาวิทยาลัยควรก าหนดทิศทาง  และตั้งเป้าหมายการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในแต่ละเรื่องให้ชัดเจนเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับ
มหาวิทยาลัย 
      ๕.๒  โครงการเรื่องปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ควร
ค านึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและเรื่องการประหยัดพลังงาน  มหาวิทยาลัยควร
พิจารณาการลงทุนเรื่องโซล่าเซล  เพราะช่วยประหยัดพลังงานและเป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในระยะยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๓ 
วันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

   
๒๕๖๐ 

ฉบับท่ี ๙๒ ประจ าเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๓ 

 

 

 



๒ 

  

 
 
      ๕.๓  ควรปรับปรุงการจัดท าแผนกิจกรรมเรื่องงานก่อสร้างให้
ชัดเจน  ควรจัดท าเป็น  Master Plan  มีแผนปรับปรุงทางกายภาพของ
มหาวิทยาลัย  จัดล าดับการด าเนินการ  ก่อน  หลัง  ระบุงบประมาณที่จะใช้  
งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณรายได้  หรือเงินบริจาค 
      ๕.๔  ควรพิจารณาเสนอขออนุมัติงบประมาณในบางโครงการ  
ควรเสนอของบประมาณแผ่นดินก่อน  ถ้าไม่ได้รับการจัดสรร  หรืองบประมาณ
แผ่นดินไม่เพียงพอจึงขออนุมัติใช้งบประมาณรายได้  เช่น  การปรับปรุงและ
ก่อสร้างถนนภายในมหาวิทยาลัย 
      ๕.๕  โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ  (Excellence Center)  
การด าเนินการเรื่องต่าง  ๆ ต้องมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย 
อลงกณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ที่ชัดเจนแตกต่างจากที่อื่น 
      ๕.๖  ควรระมัดระวังเรื่องความซ้ าซ้อนของกิจกรรม  ซึ่งส่งผลต่อ
การใช้งบประมาณ  เช่น  โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ  กับเรื่องการ
พัฒนางานวิจัย  ควรก าหนดแผนงานให้มีความชัดเจน 
      ๕.๗  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาด าเนินการโครงการตามความ
จ าเป็นเร่งด่วน  จัดเรียงล าดับก่อนหลัง 
       ๕.๘  มหาวิทยาลัยควรมีข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหารที่
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงได้  เพื่อรับทราบข้อมูล
ประกอบการให้ข้อเสนอแนะ 
      ๕.๙  สภามหาวิทยาลัยควรมีคณะอนุกรรมการ  ที่จะติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการลงทุนจากเงินสะสมระยะ  ๓  ปี            
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  และมหาวิทยาลัยจะต้องน าเสนอรายงานการด าเนินงาน
ต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละครั้ง 
      ๕.๑๐  ควรมีการทบทวนเนื้อหาระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน
ต่าง ๆ   ของมหาวิทยาลัยและปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน  
เพื่อให้สามารถด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 
      ๕.๑๑  มหาวิทยาลัยควรส ารวจความพร้อมในห้องเรียน  อาคาร
ที่พัก  ตลอดจนสถานที่ให้บริการนักศึกษาของคณะต่าง ๆ   และด าเนินการเพิ่ม
พื้นที่การเรียนรู้ในคณะต่าง ๆ   ให้มีความพร้อมในการบริการนักศึกษา 
      ๕.๑๒  ในปัจจุบันนโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล  ให้
มหาวิทยาลัยท างานเชิงพื้นที่  มหาวิทยาลัยควรดูแลสิ่งอ านวยความสะดวกที่
จะสนับสนุนการด าเนินภารกิจให้มีประสิทธิภาพ  เช่น  การจัดบริการรถตู้หรือ
รถบัสที่จะพานักศึกษาหรือคณาจารย์ลงพื้นที่ 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติงบประมาณจากเงินสะสมสมทบเข้า
กองทุนตามแผนการลงทุนจากเงินสะสม  ระยะ  ๓  ปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ านวน  ๓  กองทุน  ได้แก่   
       ๖.๑  กองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์    
       ๖.๒  กองทุนพัฒนาบุคลากร    
       ๖.๓  กองทุนพัฒนานักศึกษา    
   โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการ
ด าเนินงานของกองทุนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้สภามหาวิทยาลัยทราบ    
ปีละ  ๒  ครั้ง 
 
 
 

 
 
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปริญญาบัตรนักศึกษาเต็มเวลา   
จันทร์ – ศุกร์ และนักศึกษาเต็มเวลา  เสาร์ – อาทิตย์  ที่เรียนครบตามหลักสูตร
และมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา  รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๔๘๑  
คน  ทั้งนี้  ระดับปริญญาตรี  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  
ระดับปริญญาโท  และระดับปริญญาเอก  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๗  มกราคม  
๒๕๖๓  และวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๓   
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๒๔  หลักสูตร  ดังนี้ 
       ๘.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี         
ภูมิทัศน์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
       ๘.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
       ๘.๓  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
       ๘.๔  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  
๒๕๖๑  
       ๘.๕  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
       ๘.๖  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา                 
รัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
       ๘.๗  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     
เพื่อการสื่อสารนานาชาติ  (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๗   
       ๘.๘  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ            
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
       ๘.๙  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๗   
       ๘.๑๐  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
       ๘.๑๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  
(หลักสูตร  ๔ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
       ๘.๑๒  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
      ๘.๑๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรม
การจัดการสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

  

 
 
      ๘.๑๔  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการระบบสุขภาพ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
      ๘.๑๕  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการเกษตร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
      ๘.๑๖  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
      ๘.๑๗  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
      ๘.๑๘  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยี  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
      ๘.๑๙  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
      ๘.๒๐  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
      ๘.๒๑  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการ
บริการศึกษา  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
      ๘.๒๒  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
      ๘.๒๓  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
      ๘.๒๔  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติอาจารย์พิเศษกรณีสอนมากกว่า    
ร้อยละ  ๕๐  รวมจ านวนทิ้งสิ้น  ๑๑  คน  ดังนี้   
       คณะวิทยาการจัดการ  จ านวน  ๑  คน  คือ  อาจารย์นิชาพัฒน์  
รุ่งนิธิชัยวงศ ์
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  ๕  คน  ได้แก่  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เบญจมาศ  แก้วนุช  อาจารย์ ดร.นฤดม  นวลขาว  อาจารย์          
ดร.นรินทร์  จันทวงศ์  อาจารย์ ดร.จริยา  บัวเจริญ  และอาจารย์ ดร.มณฑล       
หอมกลิ่นเทียน 
       คณะครุศาสตร์  จ านวน  ๕  คน  ได้แก่  อาจารย์กรรณานุช        
ณ ถลาง  อาจารย์ด ารง  ญาณจันทร์  อาจารย์บัณฑิษฐ์  พันศิริ  อาจารย์ ดร.
ธิดารัตน์  กุลณัฐรวงศ์  และอาจารย์ ดร.มหาชาติ  อินทโชติ    
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  การเบิก
จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
วไลยอลงกรณ์  เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัด
การศึกษา  โครงการความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  กับวิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว  พ.ศ.  ๒๕๖๓            
 ๑๒.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา  ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๘)  
พ.ศ.  ๒๕๖๓    
 ๑๓.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  มาตรการให้ความ
ช่วยเหลือนักศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
๒๐๑๙ (COVID  19)  โดยมีข้อเสนอแนะ  ควรพิจารณาการตั้งชื่อประกาศให้
สอดคล้องกับเนื้อหาของประกาศ    
 ๑๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
 ๑๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการรับและ
จ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
  ๑๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  ค่าธรรมเนียม
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  แบบเต็มเวลา  พ.ศ. ๒๕๖๓   
 ๑๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  แบบเต็มเวลา  เสาร์ – 
อาทิตย์  พ.ศ.  ๒๕๖๓    
 ๑๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  มาตรการ            
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เนื่องจากผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID  19)  โดยมี
ข้อเสนอแนะ  ควรพิจารณาการตั้งชื่อประกาศ  ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของ
ประกาศ            
 ๑๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย   
สายสนับสนุน  ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ         
เชี่ยวชาญเฉพาะ  จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับช านาญการ  จ านวน  ๒๖  คน  
ดังนี้ 
         ๑๙.๑   นางสาวพิมพ์พร  วิวัฒน์พัฒนะ  ต าแหน่ง  นักวิชาการ
เงินและบัญชี  สังกัดกองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑๗  
มิถุนายน  ๒๕๖๒   
         ๑๙.๒  นางสาววิไลลักษณ์  บุญยัง  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป  สังกัดกองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑๗  
มิถุนายน  ๒๕๖๓   
 



๔ 

  

 
 
         ๑๙.๓  นางสาวสุดาพร  หงอกสิมมา  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป  สังกัดกองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๒๔  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   
         ๑๙.๔  นางสาวสุวิมล  พิชัยกมล  ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์  
สังกัดกองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๓  
         ๑๙.๕  นางสาวศศิธร  ชื่นขาว  ต าแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์  
สังกัดกองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๓   
         ๑๙.๖  นางสาวมณี  บุญผาย  ต าแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์  
สังกัดกองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๓   
         ๑๙.๗  นายมานพ  สุขสุเดช  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป  สังกัดกองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๓   
         ๑๙.๘  นางยุภา  ก าจาย  ต าแหน่ง  นักสุขศึกษา  สังกัด
กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   
         ๑๙.๙  นางมณฑา  สืบจากศรี  ต าแหน่ง  นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์  สังกัดกองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๒๘  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   
         ๑๙.๑๐  นางสาวบัวทิพย์  บุญประเสริฐ  ต าแหน่งนักวิชาการ
ศึกษา  สังกัดกองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธิการบดี  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๕  
มีนาคม  ๒๕๖๓   
         ๑๙.๑๑  นางสาวศิรินันท์  จันทร์โฉม  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป  สังกัดกองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธิการบดี  ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   
         ๑๙.๑๒  นางเบญจภัคค์  ธนแพรวพันธ์  ต าแหน่งนักวิชาการ
ศึกษา  สังกัดกองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธิการบดี  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๒๘  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   
         ๑๙.๑๓  นางจุฑาลักษณ์  ช่วยรักษ์  ต าแหน่งนักวิชาการ
เกษตร  สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๓   
         ๑๙.๑๔  นางสาวศิริลักษ์  ประเจียด  ต าแหน่งนักวิชาการ
ศึกษา  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑๗  
มิถุนายน  ๒๕๖๒   
         ๑๙.๑๕  นางสาวพัทธนันท์  แสงปาก  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป  สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๓   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         ๑๙.๑๖  นางวีนา  อาจหาญ  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป  สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑๗  
มิถุนายน  ๒๕๖๒  
         ๑๙.๑๗  นางสาวพจนี  เสาวรส  ต าแหน่งนักเอกสารสนเทศ  
สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑๓  
มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
         ๑๙.๑๘  นางปิยนันท์  ลีละชาติ  ต าแหน่งบรรณารักษ์  สังกัด
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑๓  มิถุนายน  
๒๕๖๒   
         ๑๙.๑๙  นางปิยวรรณ  วงษ์เรียนรอต  ต าแหน่งบรรณารักษ์  
สังกัดสน านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสนเทศ  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑๓  
มิถุนายน  ๒๕๖๒   
         ๑๙.๒๐  นางสาวนรินทร์  หนูเอก  ต าแหน่งบรรณารักษ์  สังกัด
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑๗  มิถุนายน  
๒๕๖๒ 
         ๑๙.๒๑  นางสาวทุเรียน  พัฒนศักดิ์สมบูล  ต าแหน่ง
บรรณารักษ์  สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งนี้ตั้งแต่
วันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
         ๑๙.๒๒  นายปริญญา  หงส์ทอง  ต าแหน่งนักเอกสารสนเทศ  
สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑๗  
มิถุนายน  ๒๕๖๒   
         ๑๙.๒๓  นายอภิชาต  หันชะโด  ต าแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์  สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งนี้ตั้งแต่
วันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๓   
         ๑๙.๒๔  นางสาวจิราภรณ์  ปานเทวัญ  ต าแหน่งนักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา  สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งนี้ตั้งแต่
วันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒   
         ๑๙.๒๕  นางสาวมานิดา  ปามุทา  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป  สังกัดส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ทั้งนี้ตั้งแต่
วันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
         ๑๙.๒๖  นางสาวสุพรรษา  เจริญพร  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป  สังกัดงานศูนย์ภาษา  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑๗  มิถุนายน  
๒๕๖๒   
 
       
   
 
 
 


