
  

 

 

  

 

 
 
 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๔  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ที่ผ่านมานั้น  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ         
นายกสภามหาวิทยาลัย  มอบให้  รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ธนานันต์  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม  โดยมีมติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา  ดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานการด าเนินการตาม
มติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยจากการประชุม คร้ังที่     
๙/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๕  สิงหาคม  จ านวน ๒ เรื่อง  ดังนี ้
       ๑.๑  ระเบียบวาระที่ ๕.๗  (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
      ๑.๒  ระเบียบวาระที่  ๕.๘  (ร่าง) หลักสูตรบริหารธรุกจิ
บัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  รอบ  ๑๒  เดือน  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  
และคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
       ๒.๑  มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  ท าความเข้าใจปัญหาที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงในแต่ละเรื่องอย่างแท้จริง  เพื่อแก้ไขปัญหา
ให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
       ๒.๒  มหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับ
ปัญหาชุมชนท้องถิ่น  และเพิ่มค่าเป้าหมายให้สูงขึ้น 
       ๒.๓  ข้อมูล O๑  ผลงานการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
ยังมีจ านวนน้อยมาก  ทางออกของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  คือ  
มหาวิทยาลัยไทยควรพัฒนาให้มีวารสารระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นเพื่อ
จะได้ไม่ต้องรอส่งบทความไปตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ๒.๔  ข้อมูล  O๓  จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผนการรับนักศึกษา  ขณะนี้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  มีประกาศยกเลิกการก าหนดระยะเวลาเรียน  
มหาวิทยาลัยควรค านึงถึงทั้งนักศึกษาเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา       
ควรพัฒนาหลักสูตรนอกเวลาให้มากขึ้น และประชาสัมพันธ์หลักสตูร
และสาขาวิชาที่เปิดสอนให้บุคคลภายนอกรับรู้ให้มากยิ่งขึ้น 
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์     
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ระดับหลักสูตร  ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖๓  โดยมขี้อเสนอแนะ    
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่
เป็นเลิศ  (EdPEx)  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย  โรงเรียนสาธิตและมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  สระแก้ว  และ
คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
      ๔.๑  มหาวิทยาลัยควรมอบนโยบายให้ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สระแก้ว  ปรับปรุงพัฒนาระบบ
กระบวนการท างาน  เพื่อให้มีผลคะแนนการประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ  (EdPEx)  สูงขึ้น    
และเป็นไปตามเป้าหมาย 
      ๔.๒  มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ห้
คณะที่ด าเนินงานประสบผลส าเร็จมีผลคะแนนการประเมินสูง  ได้
ถ่ายทอดความรู้และกระบวนการท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ  (EdPEx)  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมุ่งสู่
องค์กรคุณภาพ 
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานความกาวหน้าการ
เบิกจ่ายงบประมาณทุนสนับสนุนการวิจัยข้อมูล ณ วันที่  ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔  และรายงานผลการด าเนินการโครงการวิจัย  เรื่อง 
นวัตกรรมเพื่อการจัดการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนาวุฒิ  วงศ์อนันต์  เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลขงพนักงาน
มหาวิทยาลัย  (ก.บ.พ.)  แทนต าแหน่งที่ว่าง 
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  ๗.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปริญญาบัตรนักศึกษาเต็มเวลา
จันทร์-ศุกร์  และนักศึกษาเต็มเวลาเสาร์-อาทิตย์  ที่เรียนครบตามหลักสูตร
และมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน  ๑๔  คน  และระดับบัณฑิตศึกษา  
จ านวน  ๘  คน  รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๒๒  คน  ทั้งนี้ ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี   ให้มีผลตั้งแต่วันที่   ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ระดับ          
ปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๔   
และวันที่  ๒๐  สิงหาคม   ๒๕๖๔  ตามเสนอ 
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๖  หลักสูตรตามเสนอ  ดังนี้ 
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
       ๘.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐   
       ๘.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโภชนาการและ
การก าหนดอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๓   
       คณะครุศาสตร์   
       ๘.๓  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
(หลักสูตร  ๔ ปี)  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒   
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
       ๘.๔  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐   
       ๘.๕  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑   
       หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
       คณะครุศาสตร ์
       ๘.๖  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑   
  ๙.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติอาจารย์พิ เศษกรณีสอน
มากกว่าร้อยละ  ๕๐  จ านวน  ๘  คน  ตามเสนอ  ดังนี้ 
      ๙.๑  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน ๑ คน  
คือ  อาจารย์กมลฤทัย  เศรษฐไกรกุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ๙.๒  คณะวิทยาการจัดการ  จ านวน ๑  คน คือ  อาจารย์
กิตติพัฒน์  สุนทรนิทัศน์   
      ๙.๓  ศูนย์ภาษา  จ านวน ๖ คน  ได้แก่  อาจารย์วีรภา  
พงษ์พานิช  อาจารย์เทพมานพ  ลิขิตวิเศษกุล  อาจารย์จิรภัทร ศรีสุข  
อาจารย์กรบงกช  วิเศษมณี  อาจารย์ธีระพงศ์  คงด้วง  และอาจารย์  
Kim ki seoung   
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบให้ปรับลดจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตร 
บัณฑิต  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์  หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๙  จากเดิม  ๕  คน  เหลือ  ๑  คน  โดยให้ส่งเรือ่ง
ดังกล่าวไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  เพื่อพิจารณาต่อไป 
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตรและสื่อออนไลน์  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.  ๒๕๖๕  โดยมขี้อเสนอแนะ 
  ๑๒.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕  
โดยมีข้อเสนอแนะ 
 ๑๓.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  
ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยให้ตรวจสอบและ
พิจารณาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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