
 
 

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
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตำมบันทึกข้อควำมที่  อว ๐๖๓๐.๐๖/๒๐๙ ลงวันที่  ๑ เมษำยน ๒๕๖๕  
ดังรำยนำมต่อไปนี้ 

คณะวิทยาการจัดการ 
ระดับปริญญาตรี   
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประกอบเกียรติ อ่ิมศิริ  ประธำน 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อุทัย ยะร ี    กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประสิทธิ์ สุขสุมิตร   กรรมกำร 
๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ละเอียด ขจรภัย   กรรมกำร 
๕. อำจำรย์มัณฑนำ สีเขียว    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

๑. อำจำรย์จุรีรัตน์ หนองหว้ำ    ประธำน 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เจษฎำ ควำมคุ้นเคย   กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ ์  กรรมกำร 
๔. อำจำรย์ปวริศำ เลิศวิริยะประสิทธิ์   กรรมกำร 
๕. อำจำรย์พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภิญญำพัชญ์ นำคภิบำล  ประธำน 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัตนำ สีดี   กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชวำลำ ละวำทิน   กรรมกำร 
๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิภำวดี ทูปิยะ   กรรมกำร 
๕. อำจำรย ์ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ ์   กรรมกำร 
๖. อำจำรย์ภัทรภร พุฒพันธ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 

{XXXXXXXXXXXXX}ที่  ๗๓๓/๒๕๖๕
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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 
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{XXXXXXXXXXXXX}(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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         ที่733/2565
         2022-04-08
         แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
         
             001
        
         
             001
        
         
             
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
            
             
                 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
            
        
         
             
                 หน่วยงานอื่นๆ
            
        
         
             อว 0630.06/209
             2022-04-01
             ขอปรับเปลี่ยนคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
        
         
         มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามบันทึกข้อความที่ อว ๐๖๓๐.๐๖/๒๐๙ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ดังรายนามต่อไปนี้
คณะวิทยาการจัดการ
ระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย
๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ		ประธาน
๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ยะรี กรรมการ			กรรมการ
๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ สุขสุมิตร			กรรมการ
๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด ขจรภัย			กรรมการ
๕.	อาจารย์มัณฑนา สีเขียว				กรรมการและเลขานุการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
๑.	อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า				ประธาน
๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ค...
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