
  

 

 

  

 

 

 
 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑
กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ที่ผ่านมานั้น  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  นายกสภา
มหาวิทยาลัย  มอบให้  รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ธนานันต์  เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
โดยมีมติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ การด าเนินงานตามมตแิละ
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  จากการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๔  เรื่องรายงานทุนสนับสนุนการวิจัย
จากงบประมาณภายในและงบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๔   
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ รายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  รอบ ๙ เดือน  (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๔)   
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ รายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัย  ประจ าเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยมี
ข้อเสนอแนะ 
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ รายงานความก้าวหน้าการ
เบิกจ่ายงบประมาณทุนสนับสนุนการวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓  และปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ข้อมูล  ณ  วันที่  ๓๑  
พฤษภาคม  ๒๕๖๔  และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้   
      ๔.๑  มหาวิทยาลัยควรน าผลงานวิจัยเสนอที่ประชุม
กรรมการจังหวัดหรือการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว  น าผลงานวิจัย
ไปสู่การปฏิบัติจะเกิดประโยชน์ 
      ๔.๒  มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการติดตามและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายหลังการท าวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อจะ
เกิดประโยชน์กับชาวบ้าน 
      ๔.๓  โครงการวิจัยเชิงพัฒนา  ควรรายงานให้เห็น
ผลลัพธ์  (Out come) จากการท าวิจัย แสดงให้เห็นประโยชน์      
คุณค่าที่ชุมชนและจังหวัดได้รับ  เช่น  ข้อมูลรายได้ของชุมชนที่
เพิ่มขึ้น  จ านวนร้านค้า  จ านวนโฮมสเตย์  การจ้างงาน  จ านวน
นักท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่  เป็นต้น 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้การจัดการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  
(เพิ่มเติม)  จ านวน  ๑,๓๔๔,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่น   
สี่พันบาทถ้วน)  ในการด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรของ
กองทัพบก  สังกัดมณฑลทหารราบที่ ๑๙  จังหวัดสระแก้ว 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปริญญาบัตรนักศึกษาเต็มเวลา
จันทร์-ศุกร์  และนักศึกษาเต็มเวลาเสาร์-อาทิตย์  ที่เรียนครบตามหลักสูตร
และมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี จ านวน  ๔๖ คน  และ
ระดับบัณฑิตศึกษา  จ านวน  ๔ คน  รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๕๐  คน  ทั้งนี้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  
๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๔  ระดับปริญญาโท  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๒๓  เมษายน  
๒๕๖๔  และระดับปริญญาเอก  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  
ตามเสนอ 
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อย  (สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๖๓  หลักสูตร  ดังนี ้
      หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
      ๗.๑  หลั กสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐   
      ๗.๒  หลั กสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐   
      ๗.๓  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐   
      ๗.๔  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย   
ครั้งที่  ๗/๒๕๖๔  วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  

และครั้งที่ ๘/๒๕๖๔  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
   

๒๕๖๐ 

ฉบับท่ี ๑๐๖ ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
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      ๗.๕  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
      ๗.๖  หลั กสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
      ๗.๗  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒   
      ๗.๘  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๔   
      ๗.๙  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ทัศนศิลป์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐   
      ๗.๑๐  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
      ๗.๑๑  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๔   
      ๗.๑๒  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๔   
      ๗.๑๓  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์  
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๔   
      คณะวิทยาการจัดการ 
      ๗.๑๔  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑   
      ๗.๑๕  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการท่องเที่ยว  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
      ๗.๑๖  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
      ๗.๑๗  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  
๒๕๖๑   
      ๗.๑๘  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑   
      ๗.๑๙  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑   
      ๗.๒๐  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจ
ดิจิทัล  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑   
      ๗.๒๑  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
      ๗.๒๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐   
      ๗.๒๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐   
      ๗.๒๔  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
 
 

  
      ๗.๒๕  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 
๒๕๖๒   
      ๗.๒๖  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา            
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
      ๗.๒๗  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา       
มาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ  (ต่อเนื่อง)  หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๒   
      ๗.๒๘  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
โภชนาการและการก าหนดอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
      ๗.๒๙  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการสาธารณภัย  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๔   
      ๗.๓๐  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา        
คหกรรมศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๔   
      ๗.๓๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๔   
      ๗.๓๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 
๒๕๖๒   
      คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
      ๗.๓๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 
๒๕๖๑   
      ๗.๓๔  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีภูมิทัศน์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๔   
      ๗.๓๕  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๔   
      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
      ๗.๓๖  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หลักสูตปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐   
      ๗.๓๗  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 
๒๕๖๐   
      ๗.๓๘  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา   หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๐   
      ๗.๓๙  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
      ๗.๔๐  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  (ต่อเนื่อง)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๒   
      ๗.๔๑  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๓   
      ๗.๔๒  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  หลักสูตรใหม ่ พ.ศ. ๒๕๖๐   
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      คณะสาธารณสุขศาสตร ์
      ๗.๔๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๒   
      ๗.๔๔  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขภาพ
และความงาม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๒   
      ๗.๔๕  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การจัดการสถานพยาบาล  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒  
      ๗.๔๖  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๓   
      คณะครุศาสตร์   
      ๗.๔๗  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  (หลักสูตร  ๔ ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒   
      ๗.๔๘  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา
และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (หลักสูตร  ๔ ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 
๒๕๖๒   
      ๗.๔๙  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย  (หลักสูตร ๔ ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒   
      ๗.๕๐  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา  (หลักสูตร  ๔ ปี)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๒   
      ๗.๕๑  หลั กสู ตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์  (หลักสูตร ๔ ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒   
      ๗.๕๒  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  
(หลักสูตร ๔ ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒   
      ๗.๕๓  หลั กสู ตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  (หลักสูตร ๔ ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒   
      ๗.๕๔  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  
(หลักสูตร  ๔ ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พงศ. ๒๕๖๒   
      ๗.๕๕  หลั กสู ตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  (หลักสูตร ๔ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒  
      ๗.๕๖  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  (หลักสูตร ๔ ปี)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๒   
      ๗.๕๗  หลั กสู ตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  (หลักสูตร ๔ ปี)  หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
      ๗.๕๘  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการบิน  (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 
๒๕๖๑   
      ๗.๕๙  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการนวัตกรรมการค้า  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๒   
      ๗.๖๐  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการบริการและการโรงแรม  หลักสูตรปรบปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๓   
      หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
      ๗.๖๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยี  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๐   
      คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
      ๗.๖๒  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๑   
      ๗.๖๓  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๔   
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติอาจารย์พิเศษกรณีสอน
มากกว่าร้อยละ  ๕๐  จ านวน  ๔  คน  ตามเสนอ  ดังนี้ 
      ๘.๑  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน  ๑  
คน  คือ  อาจารย์กมลฤทัย  เศรษฐไกลกุล   
      ๘.๒  ศูนย์ภาษา  จ านวน  ๑  คน  คือ  อาจารย์ Kim Ki 
seoung  
      ๘.๓  คณะสาธารณสุขศาสตร์  จ านวน  ๒  คน  ได้แก่  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาธิป  ศีลบุตร  และ รองศาสตราจารย์ดุสิต  
สุจิรารัตน์   
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕  และ
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
      ๙.๑  ควรจัดการเรียนรู้โดยมีเอกลักษณ์เป็นหลักสูตร    
ที่สร้างประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา 
      ๙.๒  อาจารย์ควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้
นักศึกษาได้รับประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวในทุกรายวิชา  ตลอด
ระยะเวลาการศึกษา  (๔ ปี)   
      ๙.๓  ควรผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวยุคใหม่  สู่โลกอนาคต  และสามารถเป็นที่ปรึกษาด้านการ
จัดการท่องเที่ยวได้ทุกแบบ  ทั้งการท่องเที่ยวแบบกลุ่ม  หรือการ
ท่องเที่ยวคนเดียว 
      ๙.๔  ในปัจจุบันชาวเวียดนาม  และกัมพูชา  มีความ
สนใจเข้ามาศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศไทย  ควรส่งเสริม
หลักสูตรการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยให้มีทักษะด้านภาษา
เวียดนาม  หรือกัมพูชา  เพื่อเพิ่มโอกาสการรับนักศึกษา   
 
 
 
 



๔ 

  

 
      ๙.๕  ขณะนี้ วิทยาลัยชุมชนสระแก้วอยู่ ระหว่าง
ด าเนินการเสนอหลักสูตรเรื่องการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยควร
ประสานงานร่วมมือในการจัดการศึกษาจะเกิดประโยชน์ 
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  ไม่อนุมัติให้ต่อเวลาราชการ         
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  จ านวน ๑ คน 
เนื่องจากการพิจารณาเรื่องเหตุผลความต้องการจ าเป็นของ
มหาวิทยาลัย   
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ แต่งตั้งคณาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี  ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จ านวน  ๔  คน  ดังนี ้
        ๑๑.๑  แต่งตั้งอาจารย์ ดร.ธนากร  สุวรรณพฤฒิ   
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดศูนย์ภาษา  ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (รหัส 
๗๑๐๔)  ตั้งแต่วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   
        ๑๑.๒  แต่งตั้งอาจารย์ศุภมัย  พรหมแก้ว  พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดคณะครุศาสตร์  ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา  (รหัส  ๖๕๐๑)  ตั้งแต่
วันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      ๑๑.๓  แต่งตั้งอาจารย์ ดร.ณภัทณ์จันทร์  ด่านสวัสดิ์  
พนักงานมหาวิทยาลัยนายวิชาการ  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา
สถิติศาสตร์  (รหัส  ๖๑๑๓)  อนุสาขาวิชาสถิติประยุกต์  (รหัส  
๖๑๑๓๐๒)  ตั้งแต่วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓   
      ๑๑.๔  อาจารย์วงศ์วริศ  นิพิฐวิทยา  พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาดุริยางคศิลป์  
(รหัส  ๘๑๐๓)  อนุสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก  (รหัส ๘๑๐๓๐๓)  
ตั้งแต่วันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๘/๒๕๖๔   วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  
๒๕๖๔   
 ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประกอบด้วยนายกสภา
มหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ตามมาตรา  ๑๖  (๒) (๓) 
และ (๔)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  พิจารณา
เลือกบุคคลเพื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 สภามหาวิทยาลัย  มีมติเป็นเอกฉันท์  เลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์
จรูญ  ถาวรจักร์  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่ง  
ที่ว่าง  โดยให้คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ด าเนินการทาบทามผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการกราบ       
บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 
 
     
       
 


