
  

 

 

  

 

 
 
 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๔  
กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ที่ผ่านมานัน้  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  นายกสภา
มหาวิทยาลัย  แจ้งให้ที่ประชุมทราบเอกสารแจกกรรมการ  จ านวน  ๓  
รายการ  ดังนี้   

๑. มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ :  นวัตกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย  โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน   

๒.  สภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์  พานิช  จัดท าโดยสถาบันคลังสมอง     
ของชาติ   

๓.  โครงการศึกษาวิจัย  “ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ”  สนับสนุนทุนวิจัย  โดย  ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา  ด าเนินการวิจัย  โดย  ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย 

มอบให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ธนานันต์  เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  แจ้งขอเพิ่มระเบียบวาระเพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่  
๕.๗  การรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  เกินจ านวนที่ก าหนด       
ใน มคอ. ๒  จ านวน  ๓  หลักสูตร  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ      
การประชุม  โดยมมีติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา  ดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ผลการด าเนินงานตามมติสภา
มหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  รายงานผล
การด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  
ประจ าเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒  และคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ  
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งรองศาสตราจารย์                 
ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  กรอบอัตราก าลังลูกจ้างที่จ้างด้วย
เงินนอกงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕  โดยให้น า
ข้อเสนอแนะไปด าเนินการตามความเหมาะสม  คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมดังนี้ 
      ๔.๑  มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะห์  จ านวนกรอบอัตราก าลัง  
และงบประมาณ  การค านวณค่าใช้จ่ายงบบุคลากร  ต้องครอบคลุมรายจ่ายที่
จะเกิดขึ้นกับลูกจ้างทั้งหมด  ประกอบด้วยเงินเดือน  เงินประกันสังคม  และ
สวัสดิการอื่น ๆ   เพราะจะส่งผลต่อการบริหารจัดการ  เรื่องการหารายได้  และ
ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      ๔.๒  ควรวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายโดยแบ่งเป็น  ๒  กลุ่ม  ๑)  ค่าใช้จ่าย
กลุ่มบริการนักศึกษา  ค านวณจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษา  และ  ๒)  
ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ท างาน  อื่น ๆ   ค านวณจากเงินรายได้ของหน่วยจัดหารายได้
ต่าง ๆ   ของมหาวิทยาลัย  เพื่อให้มีความชัดเจนในการบริหารจัดการ 
  ๕.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  ปริญญาบัตร  นักศึกษาเต็มเวลา  
จันทร์ – ศุกร์  และนักศึกษาเต็มเวลา  เสาร์ – อาทิตย์  ที่เรียนครบตาม
หลักสูตรและมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒         
รวมจ านวนทั้งสิ้น ๕๕๗ คน ระดับปริญญาตรี จ านวน ๕๕๕ คน  
ระดับปริญญาโท จ านวน ๑ คน  และระดับปริญญาเอก จ านวน  
๑ คน  ทั้งนี้  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ให้มีผลตั้งแต่
วันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ระดับ  ปริญญาโท  และปริญญา
เอก  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑  และวันที่  ๑๙  
เมษายน  ๒๕๖๒  
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อย  (สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๑๐  หลักสูตร  ดังนี้ 
      ๖.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ฟิสิกส์ประยุกต์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
      ๖.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  
หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
      ๖.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
      ๖.๔  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรี
สากล  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      ๖.๕  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.  ๒๕๖๑   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๘/๒๕๖๒ 
วันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

   
๒๕๖๐ 

ฉบับท่ี ๘๑ ประจ าเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
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      ๖.๖  หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
      ๖.๗  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
      ๖๘  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
      ๖๙  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการระบบสุขภาพ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๖๖๑  
      ๖๑๐  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
 ๗  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การโอนย้ายนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร  ๕  ปี  ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๖๒  
เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร  ๔  ปี  จ านวน   ๗   สาขาวิชา   ดังนี ้
      ๗.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสูตร  
๕  ปี)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๗  โอนย้ายเป็น  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสูตร  ๔  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
      ๗.๒  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(หลักสูตร  ๕  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๖  โอนย้ายเป็น  หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตร  ๔  ปี)  หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
      ๗.๓  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  (หลักสูตร  
๕  ปี)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๗  โอนย้ายเป็น  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน  (หลักสูตร  ๔  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
      ๗.๔  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
(หลักสูตร  ๕  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕  โอนย้ายเป็น  หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (หลักสูตร  ๔  ปี)  หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
      ๗.๕  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์
ทั่วไป  (หลักสูตร  ๕  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕  โอนย้ายเป็น  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (หลักสูตร  
๔  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
      ๗.๖  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  (หลักสูตร  ๕  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
โอนย้ายเป็น  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์
ทั่วไป  (หลักสูตร  ๔  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      ๗.๗  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
(หลักสูตร  ๕  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๖  โอนย้ายเป็น  หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (หลักสูตร  ๔   ปี)  หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์สู่ความ
เป็นอาจารย์มืออาชีพตามตามกระบวนการ  และหลักสูตรฝึกอบรม                     
ที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ  และเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนและ       
การสอน (Teaching and Learning Center for Professional Development : 
TLCPT)  โดยประกาศเป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งโดยมติสภา
มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  การบริหารจัดการจะไม่มีการเพิ่มบุคลากรและงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
      ๘.๑  การจัดตั้งศูนย์หรือหน่วยงานจะมีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน  ควรมารวิเคราะห์กิจกรรมและต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์  (ปัจจัยการ
ผลิตทั้งหมด)  ให้ละเอียด  เพื่อประกอบการพิจารณา   
      ๘.๒  การจัดตั้งหน่วยงานต้องมีระเบียบการบริหารหน่วยงาน  
โครงสร้างหน่วยงาน  หรือคณะกรรมการด าเนินงาน  มีการก าหนดนโยบายและ
ติดตามผล  มหาวิทยาลัยควรพิจารณา 
      ๘.๓  เห็นด้วยกับการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโดยมติ
สภามหาวิทยาลัย  โดยควรเป็นศูนย์ที่มีความยืดหยุ่น  ไม่เห็นด้วยกับการ
จัดตั้ งเป็นศูนย์ตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
      ๘.๔  คณะกรรมการเห็นชอบเชิงหลักการพัฒนาอาจารย์สู่ความ
เป็นอาจารย์มืออาชีพ  ตามกระบวนการ  และหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โมเดล 
VRU Learning Teaching ที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ  เนื่องจากเรื่องการพัฒนา
อาจารย์เป็นเรื่องส าคัญ 
      ๘.๕  มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญกับการคัดเลือกวิทยากร
ที่จะมาช่วยพัฒนาทักษะของอาจารย์  เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนในแต่ละศาสตร์
มีความเป็นเลิศที่แตกต่างกัน 
       ๘.๖  มหาวิทยาลัยต้องค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละรายวิชา  
การสอนที่เป็นเลิศ  การสอนดีของแต่ละวิชาคืออะไร  ถ่ายทอดดีคืออะไร  
ผู้สอนที่ดี  มีองค์ประอบหลัก  คือ  ๑)  รู้จริงลุ่มลึกในศาสตร์  ๒)  ถ่ายทอดเก่ง   
      ๘.๗  เมื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการพัฒนาอาจารย์  ตามโมเดล 
VRU  Learning Teaching  ไปได้ระยะหนึ่ง  ให้รายงานผลการด าเนินงานให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบเพื่อช่วยกันพัฒนาต่อไป 
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การรับนักศึกษาหลักสูตร         
ครุศาสตรบัณฑิต  ในปีการศึกษา  ๒๕๖๒  เกินจ านวนที่ก าหนดใน มคอ. ๒  
จ านวน  ๓  หลักสูตร  ดังนี ้
      ๙.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
(หลักสูตร  ๔  ปี)  จ านวนนักศึกษา  ๖๕  คน  รับนักศึกษาเกินจ านวนที่
ก าหนด  ๕  คน  จัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น  ๒  กลุ่ม  (Section) 
      ๙.๒  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสูตร  
๔  ปี)  จ านวนนักศึกษา  ๖๓  คน  รับนักศึกษาเกินจ านวนที่ก าหนด  ๓  คน  
จัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น  ๒  กลุ่ม  (Section) 
 
 
 



๓ 

  

 
      ๙.๓  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา  
(หลักสูตร  ๔  ปี)  จ านวนนักศึกษา  ๕๙  คน  รับนักศึกษาเกินจ านวนที่
ก าหนด  ๒๙  คน  จัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น  ๒  กลุ่ม  (Section)   
      ทั้ งนี้   คณะกรรมการได้ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  โดย
มหาวิทยาลัยด าเนินการรายงานการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
เกินจ านวนที่ก าหนดใน  มคอ. ๒  จ านวน  ๓  สาขาวิชา  ให้คุรุสภาทราบต่อไป 
  ๑๐.  สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจ า     
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง    
ทางวิชาการ  จ านวน  ๕ คน  ดังนี้    
           ๑๐.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก  อาจารย์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์       
ในสาขาวิชา  ๐๑๓๑  เคมีอินทรีย์  ตั้งแต่วันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑   
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       ๑๐.๒  อาจารย์โยธิน  กัลยาเลิศ  อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา  ๐๑๕๑  
ฟิสิกส์  ตั้งแต่วันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๑   
      ๑๐.๓  อาจารย์ ดร.รัฐชาติ  ทัศนัย  อาจารย์สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขา  
๖๑๐๒  รัฐประศาสนศาสตร์  ตั้งแต่วันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๑   
      ๑๐.๔  อาจารย์ ดร.วุฒิชัย  วิถาทานัง  อาจารย์สังกัดคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา  
๑๕๐๒  การออกแบบ  อนุสาขาวิชา  ๑๕๐๒๐๒  การออกแบบอุตสาหกรรม  
ตั้งแต่วันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๐   
      ๑๐.๕  อาจารย์อุบล  ไม้พุ่ม  อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา  ๖๘๐๒  บริหารธุรกิจ  
ตั้งแต่วันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การมอบเกียรติบัตรเชิดชเูกียรติแก่คณาจารย์และนักศึกษา  ที่ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ  รางวัลดเีด่น  จากการไปประกวด 
หรือแข่งขันทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับภูมิภาค  ระดับชาติ  และนานาชาติ 

 

          ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์   นายกสภามหาวิทยาลัยให้เกียรติในการมอบ
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่คณาจารย์และนักศึกษา  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รางวัลดีเด่น  จากการประกวดหรือแข่งขันทักษะทางวิชาการ   หรือ
วิชาชีพในระดับภูมิภาค  ระดับชาติ  หรือนานาชาติ  ในช่วงเดือนธันวาคม  ๒๕๖๑ – เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๒   ผู้เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  
ได้แก่  อาจารย์  จ านวน  ๗  คน  และนักศึกษา  จ านวน  ๑๓  คน  ดังนี้  คณะสาธารณสุขศาสตร์  อาจารย์อภิเชษฐ์  จ าเนียรสุข   และอาจารย์ 
ฉัตรประภา  ศิริรัตน์    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   อาจารย์สุรินทร์  อุ่นแสน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  หันวิสัย    อาจารย์ชลลดา     
พละราช  อาจารย์จุฑารัตน์  โพธหลวง  นางสาวปาริชาติ  สิงหวิบูลย์    คณะวิทยาการจัดการ  อาจารย์กิตตินันธ์  มากปรางค์   นางสาวศิริพร 
ปฏิทิน  นางสาวกัลยารัตน์  ฝอยส าโรง  นางสาววริศรา  พรมโสภา  นางสาวปราณี  ไล้โจ่  นางสาวสุพัตรา  พันธุวงศ์  นางสาวพิยดา  อุ่นลา   
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  นางสาวภัทฐิดา  ชาวนา  และนายวินิทร  ค ามี    คณะเทคโนโลยีการเกษตร  นางสาวพัฒนาวดี  ศรีสมบัติ   นายอดิศักดิ์ 
มนต์นามอญ  นายประวีร์  ก่ ามะเริง   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว  นางสาวสกาวเดือน  เสนบุญมี 
 

             
 

          
 

             


