
  

 

 

  

 

 

 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๓  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  ที่ผ่านมานั้น  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ   ตั้งเจริญ  นายก
สภามหาวิทยาลัย  มอบให้  รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ธนานันต์  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม  โดยมีมติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา  ดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานการด าเนินการตามมติและ
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 
๑๒/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  จ านวน  ๒  เรื่อง  ดังนี ้
      ๑.๑  ระเบียบวาระที่  ๕.๖  (ร่าง)  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อออนไลน์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕   
      ๑.๒  ระเบียบวาระที่  ๕.๗  (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๕   
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  รอบ  
๓  เดือน  (๑  ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)  โดยมีข้อเสนอแนะ 
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๕  (เดือนธันวาคม  ๒๕๖๔)   
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบค าสั่งสภามาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดี  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๕  จ านวน  ๕  คณะ  และ
รับทราบผลการเลือกคณะกรรมการสรรหาคณบดี  ตามข้อ ๖ (๕)  ของข้อบังคับ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัด
ปทุมธานี  ว่าด้วย  การสรรหาคณบดี  พ.ศ. ๒๕๕๒  และแก้ไขเพิ่มเติม          
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนี ้
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
      ๑.  อาจารย์มนตรี  ชินสมบูรณ์  ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
      ๒.  ผศ.วงศ์วริส  นิพิฐวิทยา   อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ 
      ๓.  ผศ.จิระศักดิ์  สังเมฆ   อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย         
สายวิชาการ  
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
      ๑.  รศ.ดร.ศศมล  ผาสุข     ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
      ๒.  อาจารย์อรวรรณ  ช านาญพุดซา   อาจารย์พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      ๓.  รศ.คชินทร์  โกกนุทาภรณ์   อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ 
      คณะครุศาสตร ์
      ๑.  ผศ.ดร.ฐาปนา  จ้อยเจริญ   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
      ๒.  ผศ.ดร.นิติกร  อ่อนโยน   อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย     
สายวิชาการ 
      ๓.  ผศ.ดร.เมษา  นวลศรี   อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ 
      คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
      ๑.  ผศ.ดร.คมกฤษณ์  แสงเงิน   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
      ๒.  อาจารย์ฉัตรชัย  เสนขวัญแก้ว   อาจารย์พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
      ๓.  ผศ.ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง   อาจารย์ข้าราชการ 
      คณะวิทยาการจัดการ   
      ๑.  ผศ.ภารดี  นึกชอบ   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
      ๒.  ผศ.ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์   อาจารย์ข้าราชการ 
      ๓.  ผศ.ชวาลา  ละวาทิน   อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย          
สายวิชาการ 
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานความกาวหน้าการเบิกจ่าย
งบประมาณทุนสนับสนุนการวิจัย  ข้อมูล  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๔   
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  (U2T)  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕  
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานการปิดหลักสูตรโดยสมบรูณ์  
จ านวน  ๒  หลักสูตร   
      ๗.๑  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา          
รัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 
วันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 

   
๒๕๖๐ 

ฉบับท่ี ๑๑๓ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

 



๒ 

  

      ๗.๒  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา        
รัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕   
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  มาตรการให้ความ
ช่วยเหลือนักศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
๒๐๑๙ ( COVID-19)  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๕  โดยมีขอ้เสนอแนะ 
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  อธิการบดี  และคณบดี  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยมีข้อเสนอแนะ  และมอบให้มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การเลือกนายทิวา  ดอนลาว       
เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  แทนต าแหน่งที่ ว่าง  และมอบให้คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยด าเนินการทาบทามบุคคล                 
ผู้ได้รับเลือก  เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปริญญาบัตรนักศึกษาเต็มเวลา
จันทร์-ศุกร์  และนักศึกษาเต็มเวลาเสาร์-อาทิตย์  ที่เรียนครบตามหลักสูตร
และมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน  ๕๖  คน  ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่  
๑๔  มกราคม  ๒๕๖๕  ตามเสนอ 
 ๑๒.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๖  หลักสูตร  ตามเสนอดังนี้   

         หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
         คณะวิทยาการจัดการ 
         ๑๒.๑  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑   
         คณะครุศาสตร ์
         ๑๒.๒  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป  (หลักสูตร  ๔ ปี)  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 
๒๕๖๒   
         ๑๒.๓  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
(หลักสูตร  ๔  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
         คณะสาธารณสุขศาสตร ์
         ๑๒.๔  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๓   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
         ๑๒.๕  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบิน  (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑   
         หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
         ๑๒.๖  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา     
รัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๔   
 ๑๓.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรระยะสั้น  จ านวน  ๒  
หลักสูตร  ตามเสนอดังนี้ 
         ๑๓.๒  หลักสูตรสนุกภาษาผ่านละคร  หลักสูตรใหม่               
พ.ศ.  ๒๕๖๕   
         ๑๓.๒  หลักสูตรเทคนิคพิชิตข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ  
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๕   
 ๑๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
การด าเนินการมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  เพิ่มเติมดังนี้   
         ๑๔.๑  ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล    กรรมการ 
         ๑๔.๒  นางกนกพร  สัณห์ฤทัย   ผู้ช่วยเลขานุการ 
         ๑๕.๓  นางสาวสายพิน  ทาทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
         ๑๕.๔  นางวิไลลักษณ์  พงษ์แพทย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
         ๑๕.๕  นางพากเพียร  ธูปบูชาการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
         ๑๕.๖  นางรัตนาภรณ์  หล้าสมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
         ๑๕.๗  นางสาวศรัญญา  มณีวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๕.  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งทางวินัยแล้ว     
มีมติดังนี้   
         ๑๕.๑  สภามหาวิทยาลัย  มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย  (ก.อ.ม.)  พิจารณาอุทธรณ์
ค าสั่งลงโทษทางวินัยของลูกจ้างประจ าแทนสภามหาวิทยาลัย 
         ๑๕.๒  สภามหาวิทยลัย  มอบหมายให้นายกสภามหาวิทยาลัย
ท าหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยในการมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย  ด าเนินการพิจารณา
อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยของลูกจ้างประจ าของมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  แทนสภามหาวิทยาลัย  
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ๑๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน  ๒  คน   
         ๑๖.๑  แต่งตั้งอาจารย์ศิริพร  นามเทศ  พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ  สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  (รหัส  ๕๑๑๔)  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  
๒๕๖๔   
         ๑๖.๒  แต่งตั้งอาจารย์องอาจ  ทับบุรี  พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ  สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  (รหัส  ๑๑๑๓)  ตั้งแต่วันที่  ๖  
พฤษภาคม  ๒๕๖๔   


