รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
รายนามกรรมการผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิน พันธุ์พินิจ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย ธนานันต์
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา หมั่นเก็บ
๖. รองศาสตราจารย์พิเศษ กัลยา แสงเรือง
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร นาคธน
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัณนภา สุขลิ้ม
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ
๑๒. อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
๑๓. รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา เวียงวะลัย
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์ โกกนุทาภรณ์
๑๖. อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ

รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
๕. อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ สีเตชะ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ

-๒รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ ดร.สุวิมล สืบค้า
๒. อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า
๓. อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์
๔. นางสาวฐิติกานต์ จิตรจา
๕. นางสาวสมลักษณ์ เทินสระเกษ
๖. นางสาวรัชพร คุตตะสิงคี
๗. นางสาวพวงเพชร พลทอง
๘. นางรัชฎาพร ยอดศรี
๙. นางสาวอุบลวรรณ ศรีอนันต์
๑๐. นายฉัตรชัย กาสี

อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กระทวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีแนวทางในการช่วยเหลือ ประชาชน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยกาหนดให้มหาวิทยาลัย
แต่ ล ะพื้ น ที่ จั ด ท าสถานที่ ตั้ ง ในการให้ บ ริ ก ารฉี ด วั ค ซี น ให้ กั บ ประชาชน ขณะนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีการจัดเตรียมและอยู่ระหว่างการประสานงานกับ
สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีการแบ่งช่วงเวลาในการเข้ารับบริการเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงเช้า ให้บริการ
ประชาชน จานวน ๕๐๐ คน และช่วงบ่ายให้บริการประชาชน จานวน ๕๐๐ คน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
รองศาสตราจารย์ ศ ศิ นั น ท์ เศรษฐวั ฒ น์ บ ดี กรรมการและเลขานุ ก าร น าเสนอรายงาน
การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓
อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่
๔/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

-๓ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
๔.๑ ปรับแก้เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับคนพิการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี กรรมการและเลขานุการ นาเสนอดังนี้
ด้วยมหาวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาที่มีความพิการทางสายตาเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓
ซึ่งไม่ส ามารถเบิกค่าสนั บสนุน การศึกษาจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้
มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่องการสนับสนุนค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษา จึงได้ปรับรายละเอียด
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การรับ
สมั ครนั กศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าหรั บ คนพิ ก าร ประจ าปี การศึ ก ษา ๒๕๖๓ ซึ่ ง ผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยฯ
จึงเห็นควรนาเสนอเอกสารแนบท้ายประกาศดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อทราบ
มติคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบ การปรับแก้เอกสารแนบท้ายประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาหรับคนพิการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จัง หวัดปทุมธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี จันทร์ – ศุกร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี กรรมการและเลขานุการ นาเสนอดังนี้
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการได้มีโอกาสศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ตามศักยภาพและ
ความสนใจภายใต้ ก ารให้ บ ริ ก ารสนั บ สนุ น นั้ น ในการนี้ เ พื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรีสาหรับคนพิการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบี ย น จึ ง ได้ จั ด ท าประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาพิ ก าร ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จั น ทร์ – ศุ ก ร์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว สานักฯ จึงเห็นควรนาเสนอประกาศฯดังกล่าว ต่อคณะกรรมการ
สภาวิชาการเพื่อทราบ
มติ ค ณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิช าการรับ ทราบ ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการ
ระดับปริญญาตรี จันทร์ – ศุกร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

-๔ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ การขออนุมัติปริญญาบัตร
รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี กรรมการและเลขานุการ นาเสนอดังนี้
ด้วยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ได้พิจารณากลั่นกรองผลการเรียนของนักศึกษาเต็มเวลาจันทร์ – ศุกร์ และนักศึกษาเต็มเวลา
เสาร์ – อาทิตย์ ที่เรียนครบตามหลักสูตร มีคุณสมบัติที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๓ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ได้พิจารณากลั่นกรองผลการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร มีคุณสมบัติที่สาเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาเอก ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ ว
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณา ดังนี้
๕.๑.๑ การอนุมัติปริญญาบัตรระดับอนุปริญญา จานวน ๑ ราย
หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์
จานวน
๑ ราย
๕.๑.๒ การอนุมัติปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จานวน ๖๖๕ ราย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
จานวน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
จานวน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
จานวน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
จานวน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
จานวน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
จานวน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จานวน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
จานวน
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
จานวน

๑๖๕
๗๘
๑๕๔
๑๓
๑๐๘
๑๗
๒๗
๗๕
๒๘

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

มติ คณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิ ชาการพิ จารณาแล้ วมี มติ เห็ นชอบการขออนุ มั ติ
ปริ ญญาบั ตรระดับ อนุ ปริ ญญา จ านวน ๑ ราย และระดั บ ปริ ญญาตรี จานวน ๖๖๕ ราย และให้ เสนอต่ อ
สภามหาวิทยาลัยในลาดับต่อไป

-๕๕.๑.๓ การอนุมัติปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษา
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
จานวน ๑๗๑ ราย
- ระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ จานวน ๑ ราย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา) แบบ ๒.๑ จานวน ๑ ราย
คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
กรณี นายยุ ท ธนา นาคหกวิ ค มี ข้ อ เสนอแนะให้ ป รั บ แก้ แ ละน าเสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการใหม่ในคราวถัดไป ดังนี้
๑. ปรับการเขียน Abstract ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
๒. ควรอธิบายรายละเอียดของการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณาประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
๓. กลุ่มตัวอย่าง จานวน ๓๒๑ ครัวเรือน ตามตารางเครซี่และมอร์แกน ควรระบุด้วยว่า
ระดับความคลาดเคลื่อน (e) อยู่ในระดับใด
๔. ควรตรวจสอบจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในบทคัดย่อและบทความ
มติ คณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิ ชาการพิ จารณาแล้ วมีมติ เห็ นชอบการขออนุ มั ติ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) จานวน ๑๗๑ ราย และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป สาหรับกรณี
นายยุทธนา นาคหกวิค มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้และให้นาเสนอสภาวิชาการใหม่ในคราวถัดไป
๕.๒ การเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. ๐๘)
รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี กรรมการและเลขานุการ นาเสนอดังนี้
๕.๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสู ตร
เล็กน้อย (สมอ.๐๘) เป็นการปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
และปรับเพิ่มผลงานทางวิชาการของอาจารย์ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
มติ ค ณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิ ช าการพิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
รายละเอี ย ดการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

-๖๕.๒.๒ หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าอิเล็ กทรอนิกส์ สื่ อสารและคอมพิว เตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย
(สมอ.๐๘) เป็ น การปรั บ ปรุ ง โดยปรั บ เปลี่ ยนอาจารย์ ผู้ รั บผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ป ระจ าหลั กสู ต ร
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงเสนอสภาวิชาการ
เพื่อพิจารณา
มติค ณ ะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิ ช าการพิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เ ห็น ช อบ
รายละเอีย ดการปรับ ปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๕.๒.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๐
ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย
(สมอ.๐๘) เป็ น การปรั บ ปรุ ง โดยปรั บ เปลี่ ยนอาจารย์ ผู้ รั บผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ป ระจ าหลั กสู ต ร
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงเสนอสภาวิชาการ
เพื่อพิจารณา
มติค ณ ะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิ ช าการพิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เ ห็น ช อบ
รายละเอีย ดการปรับ ปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๕.๒.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๙
ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย
(สมอ.๐๘) เป็นการปรับปรุงเพื่อให้นักศึกษาสามารถยื่นขอสาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องมี
รายวิชาไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๖๒.๒ และเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิ การ เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดับ ปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา

-๗มติค ณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาแล้วมีมติ เ ห็น ชอบรายละเอีย ด
การปรับ ปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๙ และให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๕.๓ การขอความเห็นชอบในการอนุมัติอาจารย์พิเศษกรณีสอนมากกว่าร้อยละ ๕๐
รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี กรรมการและเลขานุการ นาเสนอดังนี้
ตามหนังสือจาก สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่ อว ๐๒๒๔/ว๖๕๓ ลงวั น ที่ ๘ ตุ ล าคม ๒๕๖๒ ชี้ แ จงแนวปฏิ บั ติ ต ามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ “ในกรณีของอาจารย์พิเศษหากรายวิชาใด
มีความจาเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ ๕๐ สถาบันอุดมศึกษาก็สามารถ
ดาเนินการได้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ต้องมีอาจารย์ประจาร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียน
การสอนและพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาตลอดการจั ด การเรี ย นการสอนของรายวิ ช านั้ น ๆ ด้ ว ย โดยต้ อ งได้ รั บ
ความเห็ น ชอบจากสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ถื อ เป็ น การด าเนิ น การที่ ส อดคล้ อ งตามเจตนารมณ์
ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” ทั้งนี้คณะครุศาสตร์
มีความประสงค์ ขออนุ มัติอาจารย์ พิเศษกรณี ส อนมากกว่า ร้อยละ ๕๐ ของรายวิช า จานวน ๗ ราย และ
คณะวิทยาการจั ดการ มีความประสงค์ ขออนุมัติอาจารย์พิเศษกรณีสอนมากกว่า ร้อยละ ๕๐ ของรายวิช า
จานวน ๒ ราย ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในการนี้ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอเสนอการขอความเห็นชอบ
ในการอนุ มั ติ อ าจารย์ พิ เ ศษสอนมากกว่ า ร้ อ ยละ ๕๐ จ านวน ๙ ราย ต่ อ คณะกรรมการสภาวิ ช าการ
เพื่อพิจารณา
มติค ณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาแล้ วมีมติ เ ห็น ชอบการขอความ
เห็ น ชอบในการอนุ มั ติ อ าจารย์ พิ เ ศษกรณี ส อนมากกว่ า ร้ อ ยละ ๕๐ จ านวน ๙ ราย และให้ น าเสนอต่ อ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
๕.๔ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรพื้นฐานทางด้านเคมี หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
๒๕๖๔
อาจารย์ ดร.สุวิมล สืบค้า อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาเสนอดังนี้
ด้ ว ยคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ ข อพั ฒ นาหลั ก สู ต รระยะสั้ น หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรพื้นฐานทางด้านเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึง่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-๘จึงเห็นสมควรนาเสนอ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรพื้นฐานทางด้านเคมี หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
มติ คณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาแล้ วมีมติ เห็นชอบ(ร่าง) หลั กสู ตร
ประกาศนียบัตรพื้นฐานทางด้านเคมี หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้
และให้นากลับมาเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการใหม่ในคราวถัดไป ดังนี้
๑. ให้คณะกรรมการหลักสูตรระยะสั้นทบทวนการให้คุณวุฒิของหลักสูตรให้ถูกต้อง
๒. ให้คณะกรรมการหลักสูตรระยะสั้นทบทวน ข้อ ๓ จานวนชั่วโมงของหลักสูตร และข้อ ๔
รายวิชาที่สามารถนามาเทียบโอนได้ให้ถูกต้อง
๓. ให้คณะกรรมการหลั กสู ตรระยะสั้ นทบทวน ข้อ ๑๑ โครงสร้า งหลั กสู ตร โดยให้เพิ่ม
จานวนชั่วโมงปฏิบัติ
๔. ให้คณะกรรมการหลักสูตรระยะสั้นทบทวน ข้อ ๑๐.๑ แผนการรับผู้เข้า อบรมและการ
ประชาสัมพันธ์ของหลักสูตร
๕. ให้คณะกรรมการหลักสูตรระยะสั้นทบทวนชื่อหลักสูตรให้น่าสนใจโดยสามารถนามาใช้ได้
ในชีวิตจริง
๖. ให้ ค ณะกรรมการหลั ก สู ต รระยะสั้ น ทบทวนการจั ด การเรี ย นการสอนและก าหนด
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
๕.๕ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๕
รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี กรรมการและเลขานุการ นาเสนอดังนี้
ด้วยคณะวิทยาการจัดการได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภา
วิชาการและได้รับความเห็นชอบให้ ปรับปรุงหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม
๒๕๖๔ ทั้งนี้คณะได้จัดทา (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งผ่ า นการตรวจรูป แบบจากสานักส่ งเสริมวิช าการและงานทะเบียน และคณะอนุกรรมการ
กลั่น กรองหลักสู ตรได้พิจารณากลั่ นกรอง (ร่า ง) หลั กสู ตรดังกล่า วเรียบร้อยแล้ว คณะวิทยาการจัดการจึง
เห็นสมควรนาเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
มติ คณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิ ชาการพิ จารณาแล้ วมี มติ เห็ นชอบ (ร่ าง) หลั กสู ตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้
และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะมีดังนี้
๑. ให้สาขาวิชาเพิ่มข้อมูลข้อ ๖ สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุ มัติ/เห็นชอบ
หลักสูตร หน้า ๒ โดยเพิ่มข้อมูล “สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

-๙จังหวัดปทุมธานี เห็นชอบให้นาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔”
๒. สาขาวิชาทบทวนโครงสร้างหลักสูตร โดยปรับรายวิชาทฤษฎีให้เป็นรายวิชาปฏิบัติ
๓. ให้สาขาวิชาพิจารณาการเขียนปรัชญาให้สอดคล้อง เพื่อสามารถระบุคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
๔. สาขาวิชาควรเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ Skill Set ของการท่องเที่ยวที่เป็น
มาตรฐาน
๕. สาขาวิชาควรฝึกให้นักศึกษาสามารถสร้าง Content, Community และ Connection
โดยสอดแทรกอยู่ในทุกรายวิชา
๖. ให้สาขาวิชานาวิชาในโครงสร้างหลักสูตรมาปรับเป็นหลักสูตรระยะสั้น เช่น รายวิชา
MTR218 การจัดการท่องเที่ยวแบบสะพายเป้
๗. ให้สาขาวิชาตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชา MTR216 ให้ถูกต้อง
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดการประชุมสภาวิช าการ ครั้ งที่ ๖/๒๕๖๔ วัน พฤหัส บดี ที่ ๑๗ มิถุ นายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มติคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบกาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่
๖/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร
๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก
ผู้จดรายงานการประชุม
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