
  

 

 

  

 

 
 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๗  
ตุลาคม  ๒๕๖๔  ที่ผ่านมานั้น  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  นายกสภา
มหาวิทยาลัย  มอบให้  รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ธนานันต์  เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
โดยมีมติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา  ดังนี้ 
      ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการด าเนินการ
ตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  จากการประชุม     
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๒ เรื่อง ดังนี ้
         ๑.๑  ระเบียบวาระที่ ๔.๓  รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่าย
งบประมาณทุนสนับสนุนการวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และ
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔   
        ๑.๒  ระเบียบวาระที่  ๕.๕ (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕   
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี  ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๔  (ครั้งที่ ๑)  และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
      ๒.๑  เรื่องการด าเนินการหลักสูตรระยะสั้น  ที่ก่อให้เกิดรายได้
เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม  และหลักสูตรที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ควรมีการด าเนินการ
เพื่อการสร้างกลุ่มลูกค้า  และเพิ่มชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 
      ๒.๒  มหาวิทยาลัยควรสร้างหลักสูตรให้น่าสนใจ มองมติใหม่  ๆ
ตรงกับความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบันและอนาคต เช่น  หลักสูตรการ
บริหารสินทรัพย์  การประเมินมูลค่า  การประเมินความเสี่ยง Big Data 
Management  
      ๒.๓  พันธกิจเรื่องการวิจัยเป็นเรื่องส าคัญของมหาวิทยาลัยและ
อาจารย์  เพราะจะเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย  จึงควรสร้าง
เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ  หรือองค์กรเอกชน  และ
ส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยกับองค์กรภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ๒.๔  ควรหาวิธีการเพิ่มจ านวนผู้เรียนโดยการสร้างเครือข่ายใน
การผลิตบัณฑิตตามความต้องการของผู้เรียน  และองค์กรต่าง ๆ  เช่น ศิษย์เก่า  
องค์กรท้องถิ่น กรมราชทัณฑ์ ฯลฯ   
      ๒.๕  เรื่องงบประมาณงบลงทุน  มหาวิทยาลัยควรพยายามขอรับ
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้มากขึ้น  ควรติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ  
โดยเฉพาะงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
      ๒.๖  ควรประเมินการจัดสรรงบประมาณกับผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ และศักยภาพการด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
เพื่อจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสม 
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ประจ าเดือน
สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยมีข้อเสนอแนะ     
  ๔.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่าย
งบประมาณทุนสนับสนุนการวิจัยข้อมูล  ณ  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔   
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการปิดหลักสูตรโดย
สมบูรณ์  จ านวน  ๑  หลักสูตร  คือ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ฟิสิกส์ประยุกต์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๐   
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย  โดยแต่งตั้งประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ  เป็นกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย 
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปริญญาบัตรนักศึกษาเต็มเวลา
จันทร์-ศุกร์  และนักศึกษาเต็มเวลาเสาร์-อาทิตย์  ที่เรียนครบตามหลักสูตร
และมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน  ๑๘  คน  และระดับบัณฑิตศึกษา  
จ านวน  ๔  คน  รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๒๒  คน  ทั้งนี้ ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี   ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๔  ระดับ          
ปริญญาโท  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔   และวันที่  ๑๖  
กรกฎาคม   ๒๕๖๔  ตามเสนอ 
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๗  หลักสูตร  ตามเสนอดังนี้ 
      หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      ๘.๑  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อ
นวัตกรรมการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
 
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๔    
วันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

   
๒๕๖๐ 

ฉบับท่ี ๑๐๙ ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 

 

 



๒ 

  

      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
      ๘.๒  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๐   
      ๘.๓  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๐   
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
      ๘.๔  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ          
สาธารณภัย  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๔   
      หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
      ๘.๕  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยี  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๐   
      คณะครุศาสตร์   
      ๘.๖  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑   
      ๘.๗  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและ   
การสอน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติอาจารย์พิเศษกรณีสอนมากกว่า     
ร้อยละ  ๕๐  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  ๑  คน  คือ  อาจารย์
นวรัตน์  แก้วอ่อน 
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕  และ
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
         ๑๐.๑  ในสภาวการณ์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยควรปรับลด
จ านวนหน่วยกิตให้มีความเหมาะสมเพื่อให้นักศึกษามีเวลาฝึกปฏิบัติงานจริง
มากขึ้น (หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ๑๓๔  หน่วยกิต) 
         ๑๐.๒  ทุกหลักสูตรควรเปิดหลักสูตรระยะสั้น  หรือปรับ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ผู้สนใจเข้ามาร่วมเรียนกับนักศึกษาได้ตาม
อัธยาศัย  โดยให้ผู้เรียนได้รับวุฒิบัตรหรือสัมฤทธิบัตร  เพื่อเพิ่มจ านวน
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายคนทุกช่วงวัย 
         ๑๐.๓  ควรตรวจทานการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  และ
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ๑๐.๔  การเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการใช้ดิจิทัล       
ในการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย  ต้องค านึงถึง
สมรรถนะของซอฟต์แวร์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรองรับการฝึกทักษะ
ด้านศิลปะ 
 

           ๑๐.๕  กระบวนการจัดการเรียนรู้  ควรให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ  
สร้างผลงานที่เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย  มีการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อ
ออนไลน์  และประชาสัมพันธ์ผลงานของหลักสูตรให้บุคคลภายนอกทราบ 
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต   สาขาวิชาจิตวิทยา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕    
 ๑๒.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕  และ
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
         ๑๒.๑  ควรให้ความส าคัญการจัดการเรียนการสอน  แบบ  
Project Based Learning   ในทุกรายวิชาให้มีความชัดเจน  จัดแผนการเรียน
ร่วมกับนักศึกษา  ให้นักศึกษาสามารถฝึกทักษะ  สะสมประสบการณ์การ
ท างานในแต่ละปี  จนเห็นผลส าเร็จของงานในชั้นปีที่  ๔   
         ๑๒.๒  ควรปรับปรุงหลักสูตร  หรือสร้างหลักสูตรระยะสั้น  
ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายใหม่  ได้แก่  นักเรียน
ระดับประถมศึกษา  หรือระดับมัธยมศึกษา  หรือกลุ่มคนทุกช่วงวัยที่สนใจจะ
พัฒนาความรู้  ให้สามารถมาลงทะเบียนแบบโครงการสัมฤทธิบัตร  หรือเรียน
ร่วมกับนักศึกษา 
         ๑๒.๓  การจัดกระบวนการเรียนรู้  ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
มหาวิทยาลัยตามศาสตร์ของหลักสูตรที่ศึกษา   
        ๑๒.๔  ความรู้เรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มีความส าคัญและจ าเป็นกับทุกสาขาวิชา  ควรมีการออกแบบการ
ถ่ายทอดความรู้รายวิชาด้านคอมพิวเตอร์  เพื่อให้ทุกคณะ  ทุกสาขาวิชา
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
        ๑๒.๕  ควรประชาสัมพันธ์ให้เห็นความแตกต่างของสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์  กับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๑๓.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕   และ
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
         ๑๓.๑  ควรให้ความส าคัญการจัดการเรียนการสอน  แบบ  
Project Based Learning   ในทุกรายวิชาให้มีความชัดเจน  จัดแผนการเรียน
ร่วมกับนักศึกษา  ให้นักศึกษาสามารถฝึกทักษะ  สะสมประสบการณ์การ
ท างานในแต่ละปี  จนเห็นผลส าเร็จของงานในชั้นปีที่  ๔   
         ๑๓.๒  ควรปรับปรุงหลักสูตร  หรือสร้างหลักสูตรระยะสั้น  
ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายใหม่  ได้แก่  นักเรียน
ระดับประถมศึกษา  หรือระดับมัธยมศึกษา  หรือกลุ่มคนทุกช่วงวัยที่สนใจจะ
พัฒนาความรู้  ให้สามารถมาลงทะเบียนแบบโครงการสัมฤทธิบัตร  หรือเรียน
ร่วมกับนักศึกษา 
         ๑๓.๓  การจัดกระบวนการเรียนรู้  ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
มหาวิทยาลัยตามศาสตร์ของหลักสูตรที่ศึกษา   
        ๑๓.๔  ความรู้เรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มีความส าคัญและจ าเป็นกับทุกสาขาวิชา  ควรมีการออกแบบการ
ถ่ายทอดความรู้รายวิชาด้านคอมพิวเตอร์  เพื่อให้ทุกคณะ  ทุกสาขาวิชา
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
 



๓ 

  

        ๑๒๓๕  ควรประชาสัมพันธ์ให้เห็นความแตกต่างของสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์  กับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๑๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  หลักสูตรปรับปรุง               
พ.ศ. ๒๕๖๕  และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
         ๑๔.๑  ควรสร้างหลักสูตรระยะสั้น  ปรับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายใหม่  กลุ่มคนทุกช่วงวัยที่สนใจจะพัฒนา
ความรู้  ให้สามารถมาลงทะเบียนเรียนแบบโครงการสัมฤทธิบัตร  หรือเรียน
ร่วมกับนักศึกษา 
         ๑๔.๒  ควรจัดแผนการเรียนร่วมกับนักศึกษา  ให้นักศึกษา
สามารถฝึกทักษะ  สะสมประสบการณ์การท างานในแต่ละปี  จนเห็นผลส าเร็จ
ของงานในชั้นปีที่ ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๑๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน  ๓  คน  ดังนี้ 
         ๑๕.๑  แต่งตั้ง  อาจารย์ศิริวรรณ  ค าดี  พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (รหัส  ๖๘๐๒)  อนุสาขาวิชาการ
จัดการ  (รหัส  ๖๘๐๒๐๑)  ตั้งแต่วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔   
         ๑๕.๒  แต่งตั้ง  อาจารย์กริช  เรืองไชย  พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ  สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  (รหัส  ๓๕๐๑)  ตั้งแต่วันที่  ๑๗  
พฤษภาคม  ๒๕๖๔   
         ๑๕.๓  แต่งตั้ง  อาจารย์ ดร.สุนทรี  จีนธรรม  ข้าราชการ         
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  (รหัส  
๐๑๘๓)  ตั้งแต่วันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๓   
      
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  


