
  

 

 

  

 
 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  ๓/๒๕๕๙  เมื่อวัน  
พฤหัสบดีที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๙  ที่ผ่านมานั้น  มีมติสภามหาวิทยาลัย  
ซึ่งผ่านการพิจาณา  ดังนี้   
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัย  ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕๕๙   สภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกต
ขณะนี้มหาวิทยาลัยมียอดเงินยืมจ านวนมาก  จึงมอบให้มหาวิทยาลัย
ก าหนดมาตรการบริหารเรื่องเกี่ยวกับการเงิน  และให้เร่งรัดด าเนินการให้
เป็นปัจจุบัน 
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายรับ – รายจ่าย  ของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ  ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕๕๙   
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ผลการวิเคราะห์การด าเนินงาน
ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  รอบ  ๓  ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)  
โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  มีความเห็นตรงกันว่าจะต้องจัดท า
กรอบนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น  และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
      ๓.๑  ควรปรับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยจากร้อยละ ๗๐ เป็นร้อยละ ๙๒ – ๙๓    
      ๓.๒  ควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาเรื่องการท าวิจัย
ให้ได้รับทุนวิจัยเพิ่มขึ้นจนบรรลุเป้าหมาย 
      ๓.๓  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ  ควรมี
การทบทวนเรื่องการท ากิจกรรม  เพื่อให้มีเครือข่ายต่างประเทศเพิ่ม      
มากขึ้น   
      ๓.๔  การก าหนดกรอบนโยบายไม่ควรกว้างเกินไป  สภา
มหาวิทยาลัยต้องช่วยวิเคราะห์หาจุดเด่น  ก าหนดเรื่องที่จะให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการ  ๒ – ๓ เรื่อง  หรือโครงการวิจัยใหญ่  ๆ๔ – ๕ 
โครงการ  ให้ชัดเจน  และติดตามการด าเนินงานอย่างจริงจัง  เพื่อให้เกิด  
ผลงานที่เป็นจุดเด่นและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
      ๓.๕  มหาวิทยาลัยควรเน้นเรื่องการเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจน  โดยเฉพาะพื้นที่
จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดสระแก้ว  และอื่นๆ  ควรมีการก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาร่วมกับจังหวัด  และมหาวิทยาลัยต้องมีส่วนร่วมกับการศึกษา
ทุกระดับ      
       ๓.๖  สภามหาวิทยาลัยควรก าหนดเป้าหมายในเรื่องที่จะให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการให้ชัดเจน  และมอบหมายคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ  ดูแล  คอยผลักดันและติดตามการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ๓.๗   มหาวิทยาลัยควรก าหนดวิสัยทัศน์เป็น  Top Five 
ของราชภัฏ  และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
      ๓.๘  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย  ในบางตัวบ่งชี้ยังไม่บรรลุ เป้าหมาย  เป็นจุดอ่อน  
มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะห์ปัญหา  หาแนวทางแก้ไข  และเร่ง
ด าเนินงานเพื่อให้มีผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
      ๓.๙  ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและ
จัดท ากรอบนโยบายสภามหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  ปริญญาบัตร  นักศึกษาภาคปกติ
และภาคพิเศษ  ที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘  รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๘๕๐  ราย  ระดับ     
ปริญญาตรี  จ านวน  ๘๑๗  ราย  ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๒๓  ราย  และ
ระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๑๐ ราย  โดยในระดับปริญญาตรีให้มีผลตั้งแต่
วันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘  วันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๙  และวันที่  ๑๑  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  
๑๘  กันยายน  ๒๕๕๘  วันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๘  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘  วันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘  และวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๙   
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส าหรับ  นักศึกษาในระดับปริญญาเอก จ านวน  ๑๐  รายนั้น  
อนุมัติ  ๓  ราย  ดังนี้  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  จ านวน  ๒  ราย  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  จ านวน  ๑  ราย  และอนุมัติโดยมีเงื่อนไข  
จ านวน  ๗  ราย  คือ  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน  ๖  ราย  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  จ านวน  ๑  ราย   ทั้งนี้   สภามหาวิทยาลัยให้
ท าเอกสารชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการท าวิทยานิพนธ์แบบ  ๑.๑ และ
แบบ  ๑.๒  ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก  โดยมอบให้ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบ  และท าเอกสารชี้แจงการรายงานผล
การเรียนเฉลี่ย  ๐.๐๐  น าแสนอสภาสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
คราวต่อไป   

มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๙ 
วันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

ฉบับท่ี ๔๑ ประจ าเดือนมีนาคม  ๒๕๕๙ 



๒ 

  

  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมดังนี้  
      ๔.๑  มีข้อสังเกตเรื่องนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
ได้รับเกียรตินิยมจ านวนมาก  และมีนักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่
จะได้รับเกียรตินิยม  แต่ไม่ได้รับเนื่องจากผลการเรียนมี  D  จ านวนมาก
เช่นกัน  จึงมอบให้คณะครุศาสตร์  ท าเอกสารให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 
      ๔.๒  มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  บัณฑิต
วิทยาลัย  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  และคณะครุศาสตร์  เพิ่มความ
เข้มงวดในการก ากับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มี
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๘  ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๕๘  โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม         
ให้มหาวิทยาลัยเร่งท าความเข้าใจเรื่องการประเมินตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  เพื่อให้มีกรอบแนวคิดในการประเมินที่ถูกต้อง  จะท าให้       
ผลการประเมินตรงตามเกณฑ์มากยิ่งขึ้น   
   ๖.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  
๒๕๕๙   โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
     ๖.๑  คณะกรรมการมีข้อสังเกตเรื่องจ านวนหน่วยกิต     
ควรตรวจสอบและปรับจ านวนหน่วยกิตให้มีความเหมาะสมไม่มากเกินไป  
เพราะจ านวนหน่วยกิตที่มากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจของผู้เรียน 
      ๖.๒  ควรมีการจัดการเรียนการสอนโดยมีโครงการที่เชื่อมโยง
กับนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  หรือการมีงานท าของท้องถิ่น 
      ๖.๓  ควรเพิ่มวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ชัดเจน  และผลิต
บัณฑิตให้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากสถาบันอื่น 
      ๖.๔  การบริหารจัดการหลักสูตร  จะต้องสัมพันธ์กันทั้ง
วัตถุประสงค์  ค าอธิบายรายวิชา  เนื้อหา  กระบวนการจัดการเรียนรู้  และ
การจัดท าแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
      ๖.๕  ควรมีการปรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน  ให้โอกาสนักศึกษาได้ เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริงมากกว่าเรียนรู้ในห้องเรียน  จะเป็นการเปิดโลกทัศน์  
มุมมองให้กับนักศึกษา  และจะท าให้นักศึกษามีสมรรถนะเพียงพอที่จะ
ก้าวสู่ตลาดแรงงาน 

      ๖.๖  มหาวิทยาลัยควรมีหน่วยงานติดตามความส าเร็จของ
ศิษย์เก่าและรวบรวมประวัติการมีงานท าของบัณฑิต  น าเผยแพร่เป็นการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย     
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 
๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
ดังนี้ 
       ๗.๑  คณะกรรมการมีข้อสังกเกตเรื่องจ านวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร  ควรตรวจสอบและปรับจ านวนหน่วยกิตให้มีความเหมาะสม     
ไม่มากเกินไป 
      ๗.๒  ควรพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดเด่นที่แตกต่างจาก
มหาวิทยาลัยอื่น  อาจจะสร้างจุดเด่นเรื่องอาหารไทย  อาหารผู้สูงอายุ  
หรืออาหารเพื่อสุขภาพ  เพื่อให้สอดรับกับสังคมในสมัยปัจจุบัน  ซึ่งมี
ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นและมีความสนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น 
      ๗.๓  ควรให้ ความส าคัญเรื่ องครั วไทยสู่ ครั วโลก  
อุตสาหกรรมอาหารและการส่งออก  เน้นเรื่องการแปรรูป  การถนอมอาหาร 
      ๗.๔  ควรผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ 
      ๗.๕  ควรจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์  โดยเชื่อมโยงกับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (โรงแรม)  
ของมหาวิทยาลัยหรือร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ  เพื่อส่ง
นักศึกษาไปฝึกงานที่สถานทูตไทยจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
      ๗.๖  มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนห้องปฏิบัติการ     
คหกรรมศาสตร์  ที่มีความทันสมัย  มีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์การเรียน
การสอน 
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๙  โดย
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
      ๘.๑   ควรก าหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้ชัดเจน      
จะผลิตบัณฑิตให้เป็นนักธุรกิจทางด้านการเกษตร  เกษตรกรครัวเรือน  
เกษตรกรทางด้านเคมี  หรือเกษตรกรทางด้านอินทรีย์ 
      ๘.๒  หลักสูตรควรปรับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อผลิต
บัณฑิตให้เป็น Smart  Farmer  (เป็นผู้มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร  
มี ความรอบรู้ ในระบบการผลิ ตด้ านการเกษตรในแต่ ละสาขา                             
มีความสามารถในการวิเคราะห์เชื่อมโยงบริหารจัดการผลิตและการตลาด  
โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  ค านึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค  สังคมและสิ่งแวดล้อม) 
 ทั้งนี้ หลักสูตรที่เสนอขออนุมัติทั้ง ๓ หลักสูตร ให้มหาวิทยาลัย
น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปทบทวน
ปรับปรุงและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบอีกครั้ง 
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๑๐  หลักสูตร  เป็นการปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยน
รายวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชา  จ านวน  ๑  หลักสูตร  คือ 
      ๙.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา
และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (๕ ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 



๓ 

  

      และปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนคณะกรรมการอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวน  ๙  หลักสูตร         
ดังนี ้
     ๙.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
      ๙.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
      ๙.๔  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสารและคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
      ๙.๕  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      ๙.๖  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริการ      
ในอุตสาหกรรมการบิน  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔   
      ๙.๗  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ    
การบริการและการโรงแรม  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรใหม่         
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
      ๙.๘  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕   
      ๙.๙  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
      ๙.๑๐  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  ให้มหาวิทยาลัยน าเรื่อง  การปิด
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  กลับไป
พิจารณาทบทวน  เหตุผลในการขอปิดหลักสูตร  และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป   
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบและแต่งตั้งรองอธิการบดี  
จ านวน  ๒  ราย  ดังนี ้
         ๑๑.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย 
         ๑๑.๒  รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์ 
 ทั้งนี้  ให้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๙   
 ๑๒.  สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์จิระศักดิ์  สังเมฆ  พนักงานมหาวิทยาลัย  อาจารย์ประจ า
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา  ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๘   
 ๑๓.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ผลการพิจารณาอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์  ตามความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  ที่สภา
มหาวิทยาวิทยาลัยแต่งตั้ง  และให้แจ้งผู้อุทธรณ์และร้องทุกข์ทราบต่อไป 
 
  
 
       
  
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
   


