
  

 

 

  

 

 
 
 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๓   
กันยายน  ๒๕๖๓  ที่ผ่านมานั้น  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  นายกสภา
มหาวิทยาลัย  มอบให้  รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ธนานันต์  เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  โดยมีมติ
สภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา  ดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  
ประจ าเดือนกรกาาคม ๒๕๖๓   
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  (๑  มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๓๑  
พฤษภาคม  ๒๕๖๓)  ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ/วิทยาลัย  ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน  ระดับมหาวิทยาลัย  และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย      
ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
      ๒.๑  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ควรเพิ่มเรื่องการ
ท า Big Data  เกี่ยวกับฐานข้อมูลงานทะเบียน  หรือการวิเคราะห์ในเรื่องอื่น ๆ       
ถ้ามีข้อมูลที่ดีจะเกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงฐานข้อมูลงานทะเบียน         
และเป็นเครื่องมือในการบริหารของมหาวิทยาลัยได้ 
      ๒.๒  ควรปรับปรุงการจัดท ารายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  กรณีที่มีคะแนนผลการประเมินน้อย  หรือมีสิ่งใดที่ผิดปกติ
จากเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน  ควรแสดงเหตุผล  มีค าอธิบาย  หรือมี
ข้อสังเกต  ประกอบการน าเสนอรายงาน  เพื่อให้ผู้อ่านรับทราบรายละเอียด      
ในการด าเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
       ๒.๓   มอบมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์            
ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล  เป็นกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  งบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมจ านวนทั้งสิ้น  
๓๗๑,๐๙๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)        
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  (ฉบับปรับปรุง  
ตุลาคม  ๒๕๖๓)   และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔   
  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง  ตุลาคม  ๒๕๖๓)   
      ๑)  คณะกรรมการชื่นชมและเห็นด้วยกับการน าตัวชี้ วัด  
๕.๓.๑.๒  ระดับความส าเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่
เป็นเลิศ  (EdPEx)  มาใช้ในการประเมินคุณภาพขององค์กร 
      ๒)  สภามหาวิทยาลัยควรจัดสัมมนาทบทวนนโยบายสภา
มหาวิทยาลัย  (พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  และจัดท านโยบายสภามหาวิทยาลัย
ใหม่ เพื่อมหาวิทยาลัยจะน านโยบายสภามหาวิทยาลัยมาเป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนกลยุทธ์และขับเคลื่อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย                     
ในสภาวการณ์สังคมที่ เปลี่ยนแปลงไปภายหลังวิกฤตไว้รัสโควิด – ๑๙           
(COVID – 19) 
 แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔   
      ๑)  ควรเตรียมแผนในการปรับการใช้จ่ายงบประมาณ  เพื่อแก้ไข
ปัญหากรณีรายได้จริงไม่เป็นไปตามประมาณการรายได้  เพื่อให้การเบิกจ่าย
สอดคล้องกับงบประมาณที่มี 
      ๒)  ควรพิจารณาเรื่องแผนและกิจกรรมที่จะพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรซึ่งเป็นหัวใจส าคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในวันข้างหน้า 
      ๓)  ควรมองหาจุดเด่นของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างงานให้เกิด
รายได้  ปรับปรุงสิ่งที่เป็นจุดด้อยให้ดีขึ้นและพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่แตกต่าง
จากมหาวิทยาลัยอื่นเพื่อดึงดูดผู้เรียน 
      ๔)  ควรพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  สระแก้วอย่างจริงจัง  เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น 
      ๕)  ปัญหาเรื่องจ านวนนักศึกษาที่ลดลงเป็นปัญหาที่ส าคัญมาก  
จะท าอย่างไรให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต        
หาวิธีเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น  และดูและนักศึกษาที่เข้ามาให้อยู่จน
ส าเร็จการศึกษาไม่ให้มีการออกกลางคัน 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๓ 
วันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๖๓ 
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      ๖)  ควรน าผลจากการด าเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย  ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป  
 ๖. สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปริญญาบัตรนักศึกษาเต็มเวลา
จันทร์-ศุกร์  และนักศึกษาเต็มเวลา  เสาร์-อาทิตย์  ที่เรียนครบตามหลักสูตร
และมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา  รวมจ านวนทั้งสิ้น      
๙๔  คน  ทั้งนี้  ระดับปริญญาตรี  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๓  
ระดับปริญญาโท  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓  และวันที่  ๑๗  
กรกาาคม  ๒๕๖๓  และระดับปริญญาเอก  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๗  สิงหาคม    
๒๕๖๑  วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๓  และวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๓     
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ.๐๘)  จ านวน  ๔  หลักสูตร  ดังนี้   
      คณะสาธารณสุขศาสตร ์
      ๗.๑  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
      ๗.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
      ๗.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
      ๗.๔  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติอาจารย์พิเศษกรณีสอนมากกว่า   
ร้อยละ  ๕๐  รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๓  คน  ดังนี้   
 คณะวิทยาการจัดการ  จ านวน  ๒  คน  ได้แก่  MR.YANG  QIUJIAN  
และอาจารย์ปรารถนา  ทองเปลี่ยน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแกว้  
จ านวน  ๑  คน  คือ  อาจารย์พิมพ์ชนก  ธีระเศวต 
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบให้ปิดหลักสูตรและปรับลดจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐  จากเดิม  ๕  คน  เหลือ  ๑  คน  โดยให้ส่ง
เรื่องดังกล่าวไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  เพื่อพิจารณาต่อไป 
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ก าหนดต าแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
ระดับช านาญการ  จ านวน  ๑๗  อัตรา 
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน  ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึน้  ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ  จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับช านาญการ  จ านวน  ๑๒  คน  ดังนี ้
         ๑๑.๑  นายพุทธินันต์  โสมรุษ  ต าแหน่ง  นักวิชาการโสต
ทัศนศึกษา  สังกัดกองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  ตั้งแต่วันที่   ๒๘  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   
         ๑๑.๒  นางสาวมาส  ดอกสร้อย  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป  สังกัดกองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธิการบดี  ตั้งแต่
วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๓   

         ๑๑.๓  นางสาวกัลยา  นันท์ส าเภา  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป  สังกัดกองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธิการบดี  ตั้งแต่
วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๓   
         ๑๑.๔  นางสาวมานิตา  วรทัต  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตั้งแต่วันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๓   
         ๑๑.๕  นายอุชา  โพธิ์สุวรรณ  ต าแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์  
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตั้งแต่วันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๓   
         ๑๑.๖  นางสาวเฉลิมพร  โตสงวน  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงิน
และบัญชี  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตั้งแต่วันที่  ๒๙  
เมษายน  ๒๕๖๓   
         ๑๑.๗  นางสาวภนาพร  ยอดค า  ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ  
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตั้งแต่วันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๓   
         ๑๑.๘  นางสาวบุษบงก์  วินิยม  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตั้งแต่วันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๓   
         ๑๑.๙  นายเนติวิทย์  วรรณโชติ  ต าแหน่ง  นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตั้งแต่วันที่  ๒๒  
เมษายน  ๒๕๖๓   
         ๑๑.๑๐  นางสาวกลอยทิพย์  ทิศเป็ง  ต าแหน่ง  นักวิชาการ
ศึกษา  สังกัดส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ตั้งแต่วันที่  ๓๐  
เมษายน  ๒๕๖๓   
         ๑๑.๑๑  นางสาวสุมาลี  ธรรมนิธา  ต าแหน่ง  นักวิชาการ
ศึกษา  สังกัดส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ตั้งแต่วันที่  ๓๐  
เมษายน  ๒๕๖๓   
         ๑๑.๑๒  นางสาวศุภลักษณ์   จันทรวงศ์   ต าแหน่ง  
นักวิชาการศึกษา  สังกัดงานวิชาศึกษาทั่วไป  ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  ตั้งแต่วันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 ๑๒.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งอาจารย์วรรณลดา        
กันต์โฉม  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาสังคมวิทยา  
(รหัส  ๖๑๑๐)  ตั้งแต่วันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓   
 ๑๓.  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการและมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการเสนอ  โดยมีมติเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์ ดร.สุภณิดา  
พัฒธร  อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์            ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  (รหัส  
๑๘๐๙)  ตั้งแต่วันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒   
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  


