
  

 

 

  

 

 
 
 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๕  
สิงหาคม  ๒๕๖๔  ที่ผ่านมานั้น  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  นายกสภา
มหาวิทยาลัย  มอบให้  รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ธนานันต์  เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
โดยมีมติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานการด าเนินการตาม
มติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  จากการประชุม  ครั้งที่  
๕/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  จ านวน  ๒  เรื่อง  ดังนี้   
       ๑.๑  ระเบียบวาระที่   ๔.๑  รายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัย  ประจ าเดือนมีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔   
      ๑.๒  ระเบียบวาระที่  ๔.๒  รายงานผลความก้าวหน้า
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑  
มีนาคม  ๒๕๖๔   
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัย  ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔   
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานสถานะเงินกองทุน
ของมหาวิทยาลัย  ไตรมาสที่  ๓  (วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ – ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๔)  จ านวน  ๖ กองทุน  ได้แก่  ๑) กองทุนวิจัยและ
งานสร้างสรรค์  ๒) กองทุนพัฒนาบุคลากร  ๓) กองทุนพัฒนา
นักศึกษา  ๔) กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  ๕)  กองทุน
สวัสดิการมหาวิทยาลัย  และ ๖) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
อย่างยั่งยืน    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะจากข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบ
รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  จากส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี    
      ระบบงบประมาณการเงินและพัสดุ  (ERP)  ของ
มหาวิทยาลัย  ควรให้ความส าคัญเรื่องการออกแบบโค้ด Code) ของ
รายการที่จะใช้ในการด าเนินการ  ระบบที่มีการออกแบบโค้ดที่ดีจะ
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานความก้าวหน้าการ
เบิกจ่ายงบประมาณทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓  และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๔   
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบผลการพิจารณาการ       
ร้องทุกข์  กรณีข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จั งหวัดปทุมธานี   ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และการร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัย  เสนอ  โดยให้มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบให้ด าเนินการกราบบังคม
ทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ         
ถาวรจักร์  ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้สะสมของมหาวิทยาลัย  จ านวน  ๕,๕๙๙,๖๘๐ บาท  (ห้าล้าน
ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  ในการจ่ายคืน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษา  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔  เพื่อเป็นการเยียวยานิสิต
นักศึกษา  ตามมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของ
นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี  วันที่  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔   
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้สะสมของมหาวิทยาลัย  จ านวน  ๒,๔๔๗,๖๐๐ บาท  (สองล้าน 
 
 
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๔    
วันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

   
๒๕๖๐ 

ฉบับท่ี ๑๐๗ ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
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สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ในการจ่ายเงินค่าหอพัก
นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙  เพื่อเป็นการเยียวยานิสิตนักศึกษา  ตามมาตรการ       
การลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบัน 
อุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน  ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  ๒๗  
กรกฎาคม  ๒๕๖๔   
  ๑๐. สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปริญญาบัตรนักศึกษาเต็มเวลา
จันทร์-ศุกร์  และนักศึกษาเต็มเวลาเสาร์-อาทิตย์  ที่เรียนครบตามหลักสูตร
และมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี จ านวน  ๑๓๑ คน  และ
ระดับบัณฑิตศึกษา  จ านวน  ๖  คน  รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๑๓๗  คน  
ทั้งนี้ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตร ี ให้มีผลตั้งแต่
วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ระดับบัณฑิตศึกษา  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๒๑  
พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ตามเสนอ 
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ. ๐๘)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
 ๑๒.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติอาจารย์พิเศษกรณีสอนมากกว่า   
ร้อยละ  ๕๐  ของงานวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน  ๓  คน  ได้แก่  อาจารย์
กมลวรรณ  ปริญโญกุล  อาจารย์ขวัญแก้ว  งามโสภณ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์
รุ่งภัสสรณ์  ศรัทธาธนพัฒน์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๓.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕  และ
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้   
        ๑๓.๑  ควรเพิ่มเติมเรื่องการสร้างเครือข่ายให้มีความชัดเจน
เป็นรูปธรรม  เพื่อร่วมมือในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  เช่น  สร้าง
เครือข่ายกับกรมพัฒนาชุมชน  หรือพัฒนาชุมชนจังหวัดให้นักศึกษามีโอกาส
ฝึกทักษะ  สร้างประสบการณ์จากการท างานภาคสนามร่วมกับพัฒนาชุมชน  
หรือหน่วยงานที่สามารถรับนักศึกษาเข้าท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาจะเกิด
ประโยชน์กับนักศึกษา 
        ๑๓.๒  การพัฒนาชุมชนยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
บริบทของประเทศ  ควรเพิ่มเติมความรู้เรื่องโมเดลเศรษฐกิจแบบองค์รวม  (BCG  
Model)  ให้กับนักศึกษา 
 
 
 

 
 
        ๑๓.๓   คณะกรรมการให้ข้อสังเกต  เนื่องจากมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  มีการท างาน
เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง  ควรแสดงให้เห็นวานักศึกษามี
ประสบการณ์และมีทักษะในการท างานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น  จากการลงไป
ท างานร่วมกับมหาวิทยาลัย  จะท าให้มีผู้สนใจเข้ามาเรียนมากขึ้น   
 ๑๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕  และคณะกรรมการ
ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
        ๑๔.๑  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ข้อ  ๑.๓.๑  ควรเพิ่ม
ข้อความ  “ให้มีทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา”  ควรปรับแก้ไขให้เป็น
ดังนี้  “เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีแนวคิดในการพัฒนา  มีทักษะการวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาด้านการบริหารธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ”   
        ๑๔.๒  รายวิชาการบริหารงานฝึกอบรม  (รหัส MHR๒๐๑)      
ควรใช้ค าว่า  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
        ๑๔.๓  ควรเพิ่มเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล   
       ๑๔.๔  กระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์  ควรมีการเชื่อมโยงกับองค์กรวิชาชีพ  เช่น  สมาคมการบริหารงาน
บุคคล 
       ๑๔.๕  ควรให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องระบบโลจิสติกส์  เนื่องจาก
มีความส าคัญส าหรับการบริหารธุรกิจในปัจจุบัน 
       ๑๔.๖  ควรเพิ่มรายวิชากี่ยวกับการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  
การค้าชายแดน  การค้าข้ามแดน 
       ๑๔.๗  ควรเพิ่มรายวิชาการจัดการวิสาหกิจชุมชน  หรือการ
จัดการธุรกิจชุมชน  และกระบวนการจัดการเรียนรู้ควรเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย   
       ๑๔.๘  ควรจัดให้มีรายวิชาเกี่ยวกับการจัดการและการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data Analytics)  โดยจัดให้อยู่ในกลุ่มวิชาบังคับ 
       ๑๔.๙  การจัดแผนการเรียน  วิชากฎหมายธุรกิจ  ควรจัดให้
เรียนในชั้นปีที่ ๑  ภาคการศึกษาที่ ๒  เนื่องจากเมื่อนักศึกษามีความรู้ภาพรวม
ของการบริหารธุรกิจ  จะท าให้เข้าใจกฎหมายธุรกิจได้ดีขึ้น 
 ๑๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ. ๒๕๖๔   
 ๑๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งคณาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์  จ านวน  ๑  คน  และ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน  ๕  คน  ดังนี้ 
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         ๑๖.๑  แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  จุ้ยทอง  
พนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  สังกัดคณะครุศาสตร์  ให้ด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาการศึกษา (รหัส ๖๕๐๑)  อนุสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน  (รหัส ๖๕๐๑๐๗)  โดยวิธีพิเศษ  ตั้งแต่วันที่  ๑๐  สิงหาคม  
๒๕๖๓   
        ๑๖.๒  แต่งตั้งอาจารย์ ดร.เลอลักษณ์  โอทกานนท์  พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดคณะครุศาสตร์  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาการศึกษา  (รหัส  ๖๕๐๑)  อนุสาขาวิชาวิชา
หลักสูตรและการสอน  (รหัส  ๖๕๐๑๐๗)  ตั้งแต่วันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
        ๑๖.๓  แต่งตั้งอาจารย์จิตตรี  พละกุล   พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ  สังกัดคณะครุศาสตร์  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์         
ในสาขาวิชาการศึกษา  (รหัส  ๖๕๐๑)  ตั้งแต่วันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑   
        ๑๖.๔  แต่งตั้งอาจารย์พิชญาณี   เชิงคีรี ไชยยะ  พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาภาษาไทย  (รหัส  ๗๑๐๑)  ตั้งแต่
วันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       ๑๖.๕  แต่งตั้งอาจารย์ศิริวรรณ  ก าแพงพันธ์  พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาจิตวิทยา  (รหัส  ๖๑๐๔)  ตั้งแต่
วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔)  ตั้งแต่วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔   
      ๑๖.๖  แต่งตั้ งอาจารย์ศกุนตาล์  มานะกล้า  พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
(รหัส  ๑๘๐๙)  อนุสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  (รหัส  ๑๘๐๙๐๓)  
ตั้งแต่วันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๔   
 
 
 
  
   
 
       
 


