
  

 

 

  

 

 

 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๐   
มิถุนายน  ๒๕๖๔  ที่ผ่านมานั้น  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  นายกสภา
มหาวิทยาลัย  มอบให้  รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ธนานันต์  เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
โดยมีมติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. สภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัย  ประจ าเดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานความก้าวหน้าการ
เบิกจ่ายงบประมาณทุนสนับสนุนการวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  และคณะกรรมการ     
ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี ้
      มหาวิทยาลัยควรน าโครงการวิจัยที่มีการด าเนินการที่
จังหวัดสระแก้ว  น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  เช่น  ๑)  เรื่อง
การพัฒนากลยุทธ์การตลาดของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสระแก้ว    
๒)  เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน      
ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัด
สระแก้ว  และ  ๓)  ชุดโครงการวิจัย  เรื่อง  การพัฒนาและส่งเสริม
พืชพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนทางชีวภาพ  จังหวัด
สระแก้ว 
       ๓.  สภามหาวิทยาลัย รับทราบการปรับแก้ไขเอกสาร          
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี  ส าหรับคนพิการ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  โดยมีการปรับแก้ไข  
ประเภทความพิการ  จาก  “พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย”  เป็น  
“พิการทางการเคลื่อนไหวร่างกายหรือสายตา”   
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔.  สภามหาวิทยาลัย รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการ  ระดับปริญญาตรี  
จันทร์ – ศุกร์  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔   
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบกระบวนการและขั้นตอน  
การติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
อธิการบดี  และคณบดี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  และ
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
       ๕.๑  คณะกรรมการมีข้อสังเกต  การก าหนดเกณฑ์การ
ให้ค่าคะแนน  ตัวชี้วัดเรื่องร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก ควรก าหนดเกณฑ์ให้มีความทา้ทาย  ควรเริ่มจากร้อยละ  
๓๐  และค่าเป้าหมายควรเกนิร้อยละ  ๕๐ (นโยบายสภามหาวิทยาลยั  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เป้าหมาย  ร้อยละ  ๔๐)   
      ๕.๒  มหาวิทยาลัยควรมีการเปรียบเทียบตัวชี้วัด
ความส าเร็จกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ   เพื่อพัฒนาการด าเนินงานให้มี
มาตรฐาน 
      ๕.๓  ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ  
เพื่อน าแนวปฏิบัติที่ดี  (Base Practices)  หรือผลงานที่มีมาตรฐาน
พัฒนาเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  
๒๕๖๔  จ านวน  ๒๖ คน (ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที ่๑๐/๒๕๖๔)    
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การเลือกส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  เป็น
หน่วยงานตรวจประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสี่  
(พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๓)  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์       
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 ๘. สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปริญญาบัตรนักศึกษาเต็มเวลา
จันทร์-ศุกร์  และนักศึกษาเต็มเวลาเสาร์-อาทิตย์  ที่เรียนครบตามหลักสูตร
และมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี จ านวน  ๖๖๖ คน  และ
ระดับบัณฑิตศึกษา  จ านวน  ๑๗๑  คน  รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๘๓๗  คน  
ทั้งนี้ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตร ี ให้มีผลตั้งแต่
วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ระดับบัณฑิตศึกษา  (หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต วิชาชีพครู)  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๔  ตามเสนอ 
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 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๔  หลักสูตร  ตามเสนอ  ดังนี้ 
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
      ๙.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒   
      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
              ๙.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสารและคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
      ๙.๓  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๐   
      คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
      ๙.๔  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี         
ภูมิทัศน์  หลักสูตรใหม ่ พ.ศ. ๒๕๕๙   
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติอาจารย์พิเศษกรณีสอนมากกว่า   
ร้อยละ  ๕๐  จ านวน  ๙  คน  ตามเสนอ  ดังนี้   
          ๑๐.๑  คณะครุศาสตร์  จ านวน  ๗  คน  ได้แก่  ๑)  อาจารย์
มหาชาติ  อินทโชติ  ๒) อาจารย์ธิดารัตน์  กุลณัฐรวงศ์  ๓)  อาจารย์บัณฑิษฐ์  
พันสิริ  ๔)  อาจารย์ด ารง  ญาณจันทร์  ๕)  อาจารย์ธีรศักดิ์  จิระตราชู             
๖)  อาจารย์พิบูลย์  ตัญญบุตร  และ  ๗)  อาจารย์แสงโสม  กชกรกมุท 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ๑๐.๒  คณะวิทยาการจัดการ  จ านวน  ๒  คน  ได้แก่                                           
๑)  อาจารย์กิตติพัฒน์  สุนทรนิทัศน์  และ  ๒)  อาจารย์ทิพย์ภาศิริ  
แก้วเทศ 
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติงบประมาณจากเงินรายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัย  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ในการจ้างออกแบบกลุ่มอาคารศูนย์
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จ านวนไม่เกิน  ๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (เจ็ดล้าน         
บาทถ้วน)  โดยให้มหาวิทยาลัยด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ          
ที่เกี่ยวข้อง  และคณะกรรมการให้ข้อแสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
        ๑๑.๑  การจัดท าเอกสารประกอบการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
ส าหรับการจ้างออกแบบ  ควรแสดงขอบเขตของงาน  มีรายละเอียดที่ชัดเจน     
ซึ่งจะเป็นสาระส าคัญในการเขียน  TOR   
        ๑๑.๒  การสร้างอาคารของมหาวิทยาลัย  ควรพิจารณาเรื่องการ
ประหยัดพลังงานและการลดภาวะโลกร้อน  ควรสร้างเป็นอาคารสีเขียว  (Green 
building)  หรืออาคารอัจฉริยะ  (Smart building)  เพื่อรองรับวิถีชี วิต            
รูปแบบใหม่  สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในอนาคต  และสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปของโลก 
        ๑๑.๓  คณะกรรมการมีข้อสังเกตและเป็นห่วงเรื่องการเสนอขอ
งบประมาณแผ่นดิน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด-๑๙  อาจจะส่งผลกระทบต่อการขอรับการจัดสรรงบประมาณ  
มหาวิทยาลัยควรวางแผนส ารอง  ส าหรับการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ 
 
 
   
       
  
 
 
 
  

 


