
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
{BookID} 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
------------------------------ 

  มหำวิทยำลัยได้มีกำรปรับเปลี่ยนคณะกรรมกำรอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนั้นเพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนของหลักสูตรเป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับ
ปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี อำศัยอ ำนำจ
ตำมควำมในมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
อำจำรย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรวิชำกำร ครั้งที่  ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่  
๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๕ ดังรำยนำมต่อไปนี้ 
 
คณะวิทยาการจัดการ 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิริพงษ์ ฐำนมั่น   ประธำน 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พวงเพชร สุขประเสริฐ  กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนสิชำ อนุกูล   กรรมกำร 
๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธันยธร  ติณภพ   กรรมกำร 
๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิริวรรณ ค ำดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่      

๑. อำจำรย์ ดร.ศรินธร ไชยรัตน์    ประธำน 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหำร  กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.วิญญู  วีรยำงกูร    กรรมกำร 
๔. อำจำรย์ธันย์นิชำ วิโรจน์รุจน์    กรรมกำร 
๕. อำจำรย์ ดร.อัญชลี เยำวรำช    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) 

๑.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิกรำนต์ เผือกมงคล   ประธำน 
๒.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ฉันธะ จันทะเสนำ   กรรมกำร 
๓.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำภำ ไสยสมบัติ   กรรมกำร 
๔.  อำจำรย์นิรินธนำ บุษปฤกษ์    กรรมกำร 
๕.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัจฉรำวรรณ สุขเกิด  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 

 

{XXXXXXXXXXXXX}ที่  ๑๙๘๖/๒๕๖๕
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 หลักสูตรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

๑. อำจำรย์ ดร.ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน    ประธำน 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลำภะ  กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ สงวนสิน    กรรมกำร 
๔. อำจำรย์ธีรพงษ์ น้อยบุญญะ    กรรมกำร 
๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นริศรำ จริยะพันธุ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรนุช สิปิยำรักษ์   ประธำน 
๒. อำจำรย์รวิธร ฐำนัสสกุล    กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ปรียำภำ เมืองนก     กรรมกำร 
๔. อำจำรย์เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขำ    กรรมกำร 
๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรรณลดำ กันต์โฉม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 
คณะครุศาสตร ์
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๔ ปี) 

๑. อำจำรย์ ดร.ตะวัน ไชยวรรณ    ประธำน 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณฐกมลวรรณ ศรีจั่นเพชร กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน   กรรมกำร 
๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เมษำ นวลศรี   กรรมกำร 
๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิตตรี พละกุล   กรรมกำร 
๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศุภมัย พรหมแก้ว   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๔ ปี) 

๑. อำจำรย์มณฑำ วิริยำงกูร    ประธำน 
๒. รองศำสตรำจำรย์สุชำวดี เกษมณี   กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.สุวิทย์  ฝ่ำยสงค์    กรรมกำร 
๔. อำจำรย์สิริมำศ  แก้วกันทำ    กรรมกำร 
๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชยพล ใจสูงเนิน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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หน้าที ่
๑. กำรพัฒนำหลักสูตรที่รับผิดชอบ เริ่มตั้งแต่กระบวนกำรพัฒนำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ กำรใช้ กำรประเมิน กำรปรับปรุงหลักสูตร กำรติดตำมผลบัณฑิต 
และกำรปิดหลักสูตร เพ่ือกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 

๒. กำรพัฒนำนักศึกษำ ได้แก่ กำรวำงแผนกำรรับนักศึกษำ กำรจัดหำผู้เรียนร่วมกับคณะ กำรเสนอ
แต่งตั ้งอำจำรย์ที ่ปร ึกษำ งำนกิจกรรมเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ เพื ่อร ับกำรประเมิน            
จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น สกอ. สมศ. เป็นต้น 

๓. กำรจ ัดกำรเร ียนกำรสอน ได ้แก่ กำรจัดแผนกำรเร ียน กำรเสนอคณะและมหำวิทยำล ัย                    
เพื่อพิจำรณำแต่งตั ้งอำจำรย์พิเศษ กำรก ำกับดูแลกระบวนกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตร กำรจัดหำสื ่อ             
และกำรให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเทียบโอนและยกเว้นกำรเรียนของนักศึกษำ 

๔. กำรจัดฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพให้นักศึกษำ ได้แก่ กำรเตรียมนักศึกษำ จัดหำแหล่งฝึก กำรนิเทศ         
และประเมินผลตำมมำตรฐำนหลักสูตร 

๕. ปฏิบัติหน้ำที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงำนวิชำกำรเพื่อสร้ำงคุณภำพมำตรฐำนหลักสูตรที่รับผิดชอบ 
ให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
รวมถึงหลักสูตรที่มีกำรพัฒนำ 

๖. กำรปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่มหำวิทยำลัยและคณะมอบหมำย 
 

    สั่ง ณ วันที่ {BookDate}                  

 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1} 
{PositionName2}  

 
 

 
 

{XXXXXXXXXXXXX}๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

{XXXXX} {XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)
อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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         ที่1986/2565
         2022-08-22
         แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
         
             001
        
         
             001
        
         
             
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
            
             
                 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
            
        
         
             
                 หน่วยงานอื่นๆ
            
        
         
         
         มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังรายนามต่อไปนี้

คณะวิทยาการจัดการ
	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น			ประธาน
๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงเพชร สุขประเสริฐ		กรรมการ
๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล			กรรมการ
๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยธร  ติณภพ			กรรมการ
๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ คำดี			กรรมการและเลขานุการ

	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่     
๑.	อาจารย์ ดร.ศรินธร ไชยรัตน์				ประธาน
๒.	ผู้ช่วยศาสต...
         2022-08-24T11:21:51
    


		2022-08-24T11:21:51+0700
	SignatureFlowsoftTeam@Saraban
	Jz0i5t8jM+ITCRl40beQ/4VfeoNKouInkdhF3ooc5qtpXkRbHyYMiBpRVowu2oTLvkClqn8LJNEFEvv48apRCpmIYurauBikMuQw43Vvwgj/B0MoI/ndMsCS5OmlQIucyEtX9oV3o27u1VVdVs4xxLgftOa2tOqZEv3fu2n2Kkw=




