
  

 

 

  

 

 
 
 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๑   
ตุลาคม  ๒๕๖๓  ที่ผ่านมานั้น  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  นายกสภา
มหาวิทยาลัย  มอบให้  รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ธนานันต์  เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  โดยมีมติ
สภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา  ดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการด าเนินงานตามมติสภา
มหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  จากการน าเสนอเรื่องการขออนุมัติโครงการ
จัดตั้งวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม  และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ดังนี ้   
      ๑.๑  โครงสร้างการบริหารงานควรมีคณะกรรมการอ านวยการ
เป็นผู้ก ากับดูแล  เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้คณะท างาน 
      ๑.๒  ควรบริหารจัดการวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรมให้เกิด
ประโยชน์ในการเป็นห้องปฏิบัติการของนักศึกษาอย่างแท้จริง 
      ๑.๓  ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายในมหาวิทยาลัยได้
รับรู้เรื่องการเปิดบริการคลินิกเวชกรรมภายในมหาวิทยาลัย   
      ๑.๔  ควรด าเนินการเรื่องการเปิดนัดหมายหมอเฉพาะทาง      
ประจ าคลินิกอย่างเป็นระบบ  ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๑.๕  การมุ่งไปข้างหน้าควรใช้สถานที่บริ เวณด้านหน้า
มหาวิทยาลัย  พัฒนาใหม่เพื่อให้บุคคลภายนอกเห็นได้เด่นชัด  และเปิด
ให้บริการสาธารณะเพื่อประชาชน  จะช่วยสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยได้ 
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการด าเนินงานตามมติสภา
มหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๓  จากการน าเสนอเรื่องการขออนุมัติงบประมาณ
ให้กองทุนพัฒนานักศึกษา  และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้   
      ๒.๑  คณะกรรมการชื่นชมการสนับสนุนทุนให้นักศึกษาที่สร้าง
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและให้นักศึกษามีโอกาสน าเสนอผลงานทาง
วิชาการกับหน่วยงานภายนอก  ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะได้มี
ประสบการณ์ส่วนตัว   
      ๒.๒  ควรมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเรื่องการสนับสนุนทุน     
ในด้านต่าง ๆ   แก่นักศึกษา  และเรื่องนักศึกษาที่ได้รับรางวัล  เพื่อให้บุคคลที่
บริจาคทุนได้รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ๒.๓  ควรพิจารณาข้อเสนอแนะเรื่องกองทุนเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  
ควรด าเนินการให้เกิดกองทุนเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  อาจจะมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นกองทุนส าหรับรับบริจาคแล้วน าเงินมาช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหา 
      ๒.๔  มหาวิทยาลัยจะต้องมีหน่วยงานเกี่ยวกับศิษย์เก่าสัมพันธ์
ที่เข้มแข็ง  มีการติดต่อเชื่อมความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  รวบรวมข้อมูล
ความส าเร็จของศิษย์เก่าเพื่อจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์  หรือจัดท าหนังสือ
ท าเนียบศิษย์เก่า  จะเป็นช่องทางช่วยสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่าได้ 
      ๒.๕  ควรมีชมรมส าหรับบุคคลที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของ
มหาวิทยาลัย  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในอดีต  โดยมีอธิการบดีเป็น
ศูนย์กลาง  มีการจัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยและเปิดรับ
บริจาคทุนการศึกษา  จะเกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย   
      ๒.๖  มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมที่ เชิญศิษย์ เก่าของ
มหาวิทยาลัยมาร่วมกิจกรรม  เพื่อรับรู้ความส าเร็จของศิษย์เก่า  ศิษย์เก่า
ดีเด่น  นักศึกษาที่ได้รับรางวัล  และเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  ร่วมกิจกรรม  เพื่อบอกเล่าประสบการณ์                
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยความสัมพันธ์ที่ดีจะเกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในเรื่องต่าง ๆ   ได้ 
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓   
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  
ประจ าเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓      
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการด าเนินงานโครงการผลิต
ชุดสื่อกิจกรรมวีดิทัศน์การสอนเชื่อมโยงสู่  Active Learning  
 ๖. สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปริญญาบัตรนักศึกษาเต็มเวลา
จันทร์-ศุกร์  และนักศึกษาเต็มเวลา  เสาร์-อาทิตย์  ที่เรียนครบตามหลักสูตร
และมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา  รวมจ านวนทั้งสิ้น      
๑๔  คน  ทั้งนี้  ระดับปริญญาตรี  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๖๓  
ระดับปริญญาโท   และระดับปริญญาเอก  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๗  กรกฎาคม    
๒๕๖๓  และวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓   
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๓  หลักสูตร   
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ    
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
การค้า  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๓ 
วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

   
๒๕๖๐ 

ฉบับท่ี ๙๖ ประจ าเดือนตุลาคม  ๒๕๖๓ 

 

 

 



๒ 

  

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
 คณะสาธารณสุขศาสตร ์
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  อาจารย์พิเศษกรณีสอนมากกว่า
ร้อยละ  ๕๐  คณะวิทยาการจัดการ  จ านวน  ๑  คน  คือ  อาจารย์นิชาพัฒน์  
รุ่งนิธิชัยวงศ์   
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ให้ปิดหลักสูตรและปรับลด
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร  หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  จากเดิม  ๓  คน  เหลือ  ๑  คน  โดยให้ส่งเรื่องดังกลา่ว
ไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อพิจารณาต่อไป   
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดับคณะ  หน่วยงานสนับสนุน  โรงเรียนสาธิต  และมหาวิทยาลัย  
ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมดังนี้ 
         ๑๐.๑  ควรมุ่งเน้นความเป็นเลิศของผู้เรียน  ให้ความส าคัญ
เรื่องการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้มากขึ้น 
         ๑๐.๒  ควรให้ความส าคัญเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษา  และควร
เพิ่มตัวชี้วัดเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษา  เนื่องจากความใกล้ชิดระหว่างอาจารย์
กับนักศึกษาจะช่วยลดปัญหานักศึกษาออกกลางคันได้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แผนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 ๑๒.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ  ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน  ๔  คน  ดังนี้   
          ๑๒.๑  แต่งตั้งอาจารย์สุนี  ปัญจะเทวคุปต์  ข้าราชการ      
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
(รหัส  ๑๘๐๖)  ตั้งแต่วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   
          ๑๒.๒  แต่งตั้งอาจารย์อัจจิมา  มั่นทน  ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                    
(รหัส  ๑๘๐๖)  ตั้งแต่วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๒   
         ๑๒.๓  แต่งตั้งอาจารย์ไพรินทร์  มีศรี  พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (รหัส  ๑๘๐๖)  ตั้งแต่วันที่  
๑  เมษายน  ๒๕๖๒   
         ๑๒.๔  แต่งตั้งอาจารย์ ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล  พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (รหัส ๖๘๐๒)        
อนุสาขาวิชาการจัดการ  (รหัส  ๖๘๐๒๐๑)  ตั้งแต่วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๑   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         การมอบวุฒิบัตรเชดิชูเกียรติแก่อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

                ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.          
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓  อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัยให้เกียรติมอบวุฒิบัตร         
แก่อาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการไปประกวดหรือแข่งขันทักษะทางวิชาการ  หรือวิชาชีพในระดับภูมิภาคระดับชาติ  หรือนานาชาติ  และรางวัลจากการ
ประกวด Best Practice ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ผู้ได้รับวุฒิบัตร           
เชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์จ านวน  ๓  คน  เจ้าหน้าที่  จ านวน  ๑  คน  และนักศึกษา  จ านวน  ๔  คน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เจ้าหน้าที่  จ านวน  ๑  คน  นักศึกษา  จ านวน  ๙  คน  รางวัลจากการประกวด Best Practice  ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย  
สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รางวัลชนะเลิศ  คณะวิทยาการจัดการ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  รางวัล       
รองชนะเลิศ อันดับ ๑  คณะครุศาสตร์  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์  สาขาวิชาศาสตร์และเทคโนโลยี  รางวัลชนะเลิศ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  และรางวัลชมเชย  คณะสาธารณสุขศาสตร์  หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
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