
  

 

 

  

 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  ๙/๒๕๕๘  เมื่อวัน  
พฤหัสบดีที่  ๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘   ที่ผ่านมานั้น  นายกสภามหาวิทยาลัย
แจ้งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบ  เรื่องงานพระราชทาน
ปริญญาบัตร  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  และเรื่องผลการตรวจเยี่ยมการจัด
การศึกษาระดับปริญญาเอกของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.)  โดยมอบให้ รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  อธิการบดี  น าเรียนต่อที่
ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๑.  เรื่องงานพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘    
       ก าหนดการน านักศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร     
ณ  อาคารใหม่ สวนอัมพร  ในวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ในรอบบ่าย  
(เวลา  ๑๕.๐๐)  จ านวนบัณฑิตประมาณ  ๒,๐๐๐ คน  วันที่  ๑๒  สิงหาคม  
๒๕๕๘  เป็นวันซ้อมใหญ่  จะน าบัณฑิตร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ               
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ  และขอเรียนเชิญคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรในวันและเวลาดังกล่าว  
 ๒.  เรื่องผลการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก  
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) 

     ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้ด าเนินการ      
ตรวจเยี่ยม (น าร่อง)  การจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ  จ านวน  ๒  หลักสูตร  คือ  หลักสูตรครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   ตรวจเยี่ยมเมื่อวันที่  ๖  
มกราคม  ๒๕๕๘  และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์  ตรวจเยี่ยมเมื่อวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๘                ผล
การตรวจเยี่ยมพบว่ามหาวิทยาลัยด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย    มีประเด็นที่จะต้องปรับปรุง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แก้ไขให้สอดคล้องตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ก าหนด  สรุปพอสังเขปดังนี้  
๑)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนควรมีผลงานวิจัย                
๒)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ควรมีภาระงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด       
๓)  การจัดการเรียนการสอนควรจัดท า มคอ. ต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกัน        
๔)  ควรพัฒนาให้นักศึกษามีการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ 
๕)  เนื้อหาบางรายวิชาควรปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับการปฏิรูป
การศึกษาในปัจจุบัน  และให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงการจัดการศึกษา        
ในระดับปริญญาเอก  ตามข้อเสนอแนะ  และส่งผลการด าเนินงานให้ สกอ. 
ภายใน  ๕-๖  เดือน  นับจากวันที่ได้รับรายงานผลการประเมิน 

 
 มติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณามีดังนี้ 
 ๑.   สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานผลการด าเนินงานตาม
มติสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการตรวจสอบการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก  ที่ได้รับการอนุมัติปริญญาบัตร  ๓  ปี  
ย้อนหลัง  (มกราคม  ๒๕๕๕ – เมษายน  ๒๕๕๘)  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม  
จ านวน  ๘  ราย  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จ านวน  ๕๘  ราย  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  จ านวน  ๒๖  ราย  และสาขาวิชา              
รัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน  ๙๑  ราย  รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๑๘๓  ราย              
มีหลักฐานเอกสารยืนยันว่าได้ด าเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์    
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดทุกราย 
  ๒.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  วาระเชิงนโยบาย  การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัด
ปทุมธานี  ในประชาคมอาเซียน  โดยคณะกรรมการได้ให้กรอบแนวความคิด
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไว้ดังนี้ 
       ๒.๑  ควรเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อม  รองรับแผนงาน   
ที่ก าหนด  ควรสร้างทีมงาน ๒-๓ คน  เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ฯ  ท างานด้านนานาชาติ  มีการให้ทุนสนับสนุนการ
ด าเนินงานและส่งเสริมให้เป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานระหว่าง
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน 
      ๒.๒  ควรมีการวิเคราะห์โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม  และ
จัดล าดับความส าคัญก่อน-หลัง  หรือโครงการที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน  
แล้วให้จัดท าแผนงานระยะเวลา  ๓ – ๕  ปี  โดยเชื่อมโยงกับเป้าหมาย
ระดับประเทศหรือระดับกระทรวง  จัดท ากรอบการบริหารจัดการให้มีมิติ
ความเป็นอาเซียน  ให้มีความชัดเจนและน าสู่การปฏิบัติได้ 
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๘ 
วันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

ฉบับท่ี ๓๔ ประจ าเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๘ 



๒ 

  

      ๒.๓  ควรใช้เป้าหมายตัวชี้วัดด้านความเป็นนานาชาติของ 
QS World University Ranking  เช่น  อัตราส่วนอาจารย์ชาวต่างชาติ
อัตราส่วนของนักศึกษาชาวต่างชาติ  อัตราส่วนของนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ที่เข้ามาเรียนในประเทศ  หรืออัตราส่วนของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ไปเรียน
ต่างประเทศ  ประกอบการพิจารณาเลือกโครงการที่จะต้องด าเนินการ
เร่งด่วน  จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและท าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
      ๒.๔  มหาวิทยาลัยควรส ารวจความพร้อมในด้านต่างๆ   ควร
ทราบจุดเด่น  อัตลักษณ์หรือความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย  และควรมี
ฐานข้อมูลกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อศึกษาข้อมูลส าคัญและรายละเอียด
อื่นๆ   เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างเครือข่าย 
      ๒.๕  มหาวิทยาลัยควรก าหนดเรื่องที่จะด าเนินการ  และ
ประเทศที่จะสร้างเครือข่ายให้ชัดเจน  เช่น  เน้นไปที่กลุ่มประเทศ CLMV 

(กัมพูชา  ลาว  สหภาพเมียนมาร์  และเวียดนาม)  หรือกลุ่มประเทศ
อาเซียน  และควรด าเนินงานกับประเทศเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
      ๒.๖  มหาวิทยาลัยสามารถร่วมมือกับองค์การระหว่าง
ประเทศในระดับภูมิภาคแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (SEAMEO)           
ของประเทศไทย  ซึ่งมีโครงการกับ  ๑๐  ประเทศอาเซียนอยู่แล้ว  ในฐานะ
ที่เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ      ควรเน้นในเรื่องของครูหรืออาจจะร่วมมือใน
เรื่องของการท่องเที่ยว  เมื่อมหาวิทยาลัยเข้าไปร่วมโครงการที่มีอยู่แล้วใน
แผนงาน SEAMEO  จะท าให้เข้าถึงประเทศต่างๆ  ได้ง่ายขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ๒.๗  ควรมีวิธีการประชาสัมพันธ์ท าให้มหาวิทยาลัยเป็นที่
รู้จักในกลุ่มประเทศอาเซียนและก้าวสู่ความเป็นสากล  เช่น  ควรจัดท า
วารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพแล้วส่งให้เครือข่ายเป็นประจ า  การจัด
ประชุมสัมมนานานาชาติ  ไม่ต้องเป็นโครงการใหญ่  ผู้เข้าร่วม  ๑๕-๓๐  
คน  เพื่อสร้างเครือข่ายนานาชาติ   และควรจัดต่อเนื่องทุกปี  ควรมี
โครงการ   Joint Degree   หรือ  Dual Degree   ในประเทศอาเซียนหรือใน 
ระดับโลก  ควรจัดโครงการการฝึกหัดครูในอาเซียนร่วมกับคุรุสภา  หรือ
แลกเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพการน าเสนอผลงานวิจัย   และควรมีทุน
สนับสนุนให้อาจารย์ไปน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ  เป็นการ
ยกระดับงานวิจัยให้ก้าวสู่ความเป็นสากล 
      ๒.๘  หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนไม่ต้องมีจ านวน       
มาก  แต่ควรมีทุนสนับสนุนและมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนจะเป็น
ประโยชน์   
 
 

      ๒.๙  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยควรมองเรื่องความ
แตกต่าง  มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น            
ซึ่งมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมและมีแรงงานอาเซียนอยู่รอบ
มหาวิทยาลัยจ านวนมาก  ควรมีการศึกษาวิจัยกลุ่มแรงงานต่างชาติ        
โดยประสานงานกับส านักงานแรงงานจังหวัด  เพื่อด าเนินการจัดหลักสูตร
รองรับแรงงานต่างชาติ  เช่น  จัดให้เรียน ม.๖  โดยใช้เวลา  ๘-๙  เดือน  
เรียนจบแล้วให้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน 
อาเซียน  ด าเนินการเรื่องการจัดหลักสูตร  จะท าให้ได้พันธมิตร  และ
อาจจะวางเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่รองรับประชากรอาเซียน
ในท้องถิ่น 
      ๒.๑๐  ควรมีหน่วยวิจัยหรือศูนย์วิจัยที่ เป็นเลิศ  และ
ผลักดันให้เป็นนานาชาติ  หรือการจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาระบบนิเวศน์    
ชานเมือง  อาจจะเป็นจุดแข็งก้าวสู่นานาชาติได้ 
      ๒.๑๑  พื้นที่จังหวัดสระแก้วมีความเหมาะสมในเรื่องการ
เชื่อมโยง  การขนส่ง  การค้า  ควรพัฒนามหาวิทยาลัยศูนย์สระแก้ว        
เป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างนักศึกษาในเรื่องของโลจิสติกส์  และท าให้เห็น
ว่าถ้าคิดถึงเรื่องเศรษฐกิจทางการค้าชายแดนต้องเรียนที่มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว 
      ๒.๑๒  การด าเนินการเรื่องนานาชาติ  เป็นเรื่องที่จะต้อง
ด าเนินการในระยะยาวและต้องมีการลงทุน  เพื่อการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานสู่อาเซียน 
            ๒.๑๓  ให้มหาวิทยาลัยตั้งคณะท างาน  ๘-๑๐  คน  ที่มี
ความสามารถ  ท าหน้าที่ด าเนินงานและประสานงานกับหน่วยงานหรือคณะ
ที่มีการด าเนินการเรื่องอาเซียน  เพื่อน ากิจกรรมที่ด าเนินการอยู่แล้วมาจัด
ไว้ในแผนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน     
จะท าให้เห็นภาพความเป็นอาเซียนของมหาวิทยาลัยชัดเจนขึ้น 
      ทั้งนี้  ให้คณะท างานรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน
เบื้องต้น  ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมเดือนตุลาคม  ๒๕๕๘ 
 ๓.  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีเงื่อนไขให้
มหาวิทยาลัยยืนยันความพร้อมที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสถาบันวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย  ดังนี ้
      ๓.๑  การบริหารจัดการหลักสูตรอยู่ในกรอบ  เกณฑ์ของ
สถาบันวิชาชีพการแพทย์แผนไทยถูกต้อง  ชัดเจน  ครบถ้วน                   
ตามกระบวนการและมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
      ๓.๒  มหาวิทยาลัยมีความพร้อมที่จะสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนให้คณะวิชา  หรือสาขาวิชาได้พัฒนาให้มีศักยภาพพื้นฐานใน
การจัดการเรียนการสอนได้ครบถ้วน  เพราะในอนาคตอาจจะมีการลงทุน
เปิดคลินิกแพทย์แผนไทยหรือโรงพยาบาล 
      ๓.๓  บัณฑิตการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
วไลยอลงกรณ์ ฯ ควรมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ   
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย        
(สมอ. ๐๘)  ระดับปริญญาตรี  จ านวน  ๒  หลักสูตร  และระดับปริญญาโท  
จ านวน  ๓  หลักสูตร  รวมจ านวน  ๕  หลักสูตร 
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      ๔.๑  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ปรับปรุงแก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  ดังนี ้
               ๑)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (๕ ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      ๔.๒  หลักสูตรระดับปริญญาโท  ปรับปรุงแก้ไขโดย
เปลี่ยนแปลงรายวิชาจาก  ภาคนิพนธ์  เป็น  การค้นคว้าอิสระ  และแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตร           
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  ดังนี้   
  ๑)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการเกษตร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๓)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
      อนึ่ง  สภามหาวิทยาลัยขอยืนยันเจตนารมณ์ว่าต้องการเห็น
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่เน้นการท าวิทยานิพนธ์
อย่างเดียว 
       ทั้งนี้  สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  ส ารวจจ านวนนักศึกษาที่คงค้าง  และระยะเวลา
ที่จะส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ให้จัดท ารายงานและน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการผลิตพืช  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  มีมติเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์จิตเจริญ  
ศรขวัญ  ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  และ
กรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย   และอาจารย์       
ธนาวุฒิ  วงศ์อนันต์  ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
 ๗.  เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัย  ครบวาระการด ารง
ต าแหน่งเมื่อวันที่   ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เพื่อให้เห็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ     
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  จ านวน  ๗  คน ดังนี้   
      ๗.๑  นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์   ประธานกรรมการ 
      ๗.๒  นายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ กรรมการ 
      ๗.๓  นายศานิตย์  นาคสุขศรี  กรรมการ 
      ๗.๔  อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว กรรมการ 
      ๗.๕  ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดดี กรรมการ 
      ๗.๖  รศ.ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์ กรรมการ 
      ๗.๗  ผศ.ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา กรรมการ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
       


