
  

 

 

  

 

 
 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒  
กันยายน  ๒๕๖๔  ที่ผ่านมานั้น  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  นายกสภา
มหาวิทยาลัย  มอบให้  รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ธนานันต์  เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
โดยมีมติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา  ดังนี้ 
      ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  
(มหาวิทยาลัยสู่ต าบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ)   
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานโครงการวิจัย  เรื่อง  ชุดนวัตกรรมการเรียนรู้  Coding  รูปแบบ  
Unplugged  ในวิชาวิทยาการค านวณ  เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ  ในศตวรรษที่  
๒๑  โดยมีข้อเสนอแนะ 
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  รวมจ านวนทั้ งสิ้น  
๓๗๐,๖๕๖,๔๐๐  บาท  (สามร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาท
ถ้วน)  จ าแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ที่ได้รับการอนุมัติ  ดังนี ้
      ๑)  งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้จากการจัดการศึกษา  
จ านวน  ๑๘๘,๕๘๒,๒๐๐  บาท  (หนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านห้าแสนแปดหมื่น
สองพันสองร้อยบาทถ้วน)   
      ๒)  งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้จากโรงเรียนสาธิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนสาธิต
นานาชาติ  สยามสิงคโปร์  จ านวน  ๙๒,๔๐๘,๖๐๐  บาท  (เก้าสิบสองล้าน        
สี่แสนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)   
      ๓)  งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้จากงานบริหารทรัพย์สิน
และรายได้  จ านวน  ๘๙,๖๖๕,๖๐๐  บาท  (แปดสิบเก้าล้านหกแสนหกหมื่น    
ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  โดยมีข้อเสนอแนะ 
  ๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙  และแผน    
ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยมขี้อเสนอแนะ       
  ๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แผนการพัฒนาความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย  แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของ
ประเทศ  และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ๖.๑  ควรเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับแผนการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัยให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
      ๖.๒  ควรพิจารณาการด าเนินการเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียว  
(Green University)  ให้เห็นเป็นรูปธรรม 
      ๖.๓  การแบ่งกิจกรรมหลัก  (เดิมมี  ๕  กิจกรรม)  ควรเพิ่ม
กิจกรรม  เรื่องการพัฒนาชุมชน  ท้องถิ่น  เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏให้ความส าคัญ 
       ๖.๔  เมื่อมีแผนพัฒนาความเป็นเลิศแล้ว  มหาวิทยาลัยต้อง
จัดท าโครงการให้ชัดเจน  ควรมีการวิเคราะห์ความพร้อม  และสิ่งที่ขาด  เช่น  
ความพร้อมด้านบุคลากร  สถานที่  อุปกรณ์  งบประมาณ  และศักยภาพของการ
บริหารซึ่งจะเป็นสิ่งที่ท าให้เขียนโครงการได้ดี  ต้องเขียนโครงการให้ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ  และควรเลือกโครงการที่เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยจริงๆ    
      ๖.๕  มหาวิทยาลัยควรหาช่องทางเผยแพร่แผนพัฒนาความเป็น
เลิศ  ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ  เพราะบุคลากรทุกคนใน
มหาวิทยาลัยต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แผนบริหารความเสี่ยงของ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕   
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปริญญาบัตรนักศึกษาเต็มเวลา
จันทร์-ศุกร์  และนักศึกษาเต็มเวลาเสาร์-อาทิตย์  ที่เรียนครบตามหลักสูตร
และมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี จ านวน  ๑๔๙  คน  และ
ระดับบัณฑิตศึกษา  จ านวน  ๖ คน  รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๑๕๕  คน  
ทั้งนี้ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  ให้มีผลตั้งแต่
วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔  ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  ให้มีผล
ตั้งแต่วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  วันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔  และวันที่  
๑๖  กรกฎาคม   ๒๕๖๔  ตามเสนอ 
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๖  หลักสูตร  ตามเสนอ  ดังนี้ 
      หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๔    
วันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๖๔ 

   
๒๕๖๐ 

ฉบับท่ี ๑๐๘ ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
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      ๙.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร
และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
      คณะสาธารณสุขศาสตร ์
      ๙.๒  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๓   
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      ๙.๓  หลั กสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๒   
      หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
      คณะครุศาสตร์   
      ๙.๔  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑   
      ๙.๕  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑   
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
      ๙.๖  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒   
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  สภา
คณาจารย์และข้าราชการ  พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งนายภาณุวัฒน์              
ขอนโคกสูง  ประธานสภานักศึกษา  เป็นกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  แทนต าแหน่ง
ที่ว่าง  ตั้งแต่วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๔   
 ๑๒.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  รับโอนข้าราชการพลเรือน          
ในสถาบันอุดมศึกษา  อาจารย์ ดร.วิญญู  วีรยางกูร  ข้าราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษา  ต าแหน่งอาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
คุณวุฒิปริญญาเอก  Ph.D.  Marketing  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ยินดี
ให้โอนมาสังกัดคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์      
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔   
 ๑๓.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  ก าหนดบัญชี
เงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย  ลักษณะพนักงานชั่วคราว  
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
 
 
 

 
 ๑๔.  สภามหาวิทยาลัย  ให้มหาวิทยาลัยน า  (ร่าง)  ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
ว่างด้วย  การสรรหาคณบดี  พ.ศ....  กลับไปทบทวน  และมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง  (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  การสรรหา
คณบดี  พ.ศ....  ดังนี้ 
        ๑)  นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
        ๒)  รศ.ดร.อรสา  จรูญธรรม  ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ  กรรมการ 
        ๓)  ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
ผู้บริหาร  กรรมการ 
        ๔)  ผศ.จิตเจริญ  ศรขวัญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
คณาจารย์  กรรมการ 
        ๕)  ผศ.ดร.ธนาวุฒิ  วงศ์อนันต์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
        ๖)  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    เลขานุการ 
 ๑๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ระเบียบมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย  
การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔   
 ๑๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี  กับกองทัพบก  โดยมณฑลทหารบกที่  ๑๙  พ.ศ. ๒๕๖๔   
 ๑๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  การจ่ายเงิน   
เพื่อการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  กับกองทัพบก  
โดยมณฑลทหารบกที่  ๑๙  พ.ศ. ๒๕๖๔  และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมดังนี้   
 ๑๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  มาตรการให้
ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  และปริญญาตรี  
(ต่อเนื่อง)  เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๔   
 ๑๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  อัตราการ       
เก็บเงินค่าบริการจัดส่งเอกสารส าคัญทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๔   


