
  

 

 

  

 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่  ๔/๒๕๕๙  เม่ือวัน  
พฤหัสบดีที่  ๗  เมษายน  ๒๕๕๙  ที่ผ่านมาน้ัน  นายกสภามหาวิทยาลัย     
แจ้งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบก าหนดการประชุม               
เชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การจัดท านโยบายสภามหาวิทยาลัย  ก าหนด          
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๒๒ - ๒๔  
เมษายน  ๒๕๕๙  ณ  เดอะรอยัล  เจมส์  กอล์ฟ  แอนท์ รีสอร์ท  อ าเภอ
พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  และมอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ  
คชสิทธิ์  อธิการบดี  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ดังน้ี 
 ๑.  ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ปรับ
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการตัวเอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจึง
มีการปรับแผนยุทธศาสตร์  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จะน า
แผนยุทธศาสตร์ ดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 ๒.  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ได้รับรางวัลประกาศ
เกียรติคุณเป็นสถาบันที่มีแนวคิดและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการ
พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือสร้างบัณฑิตสู่ศตวรรษที่  ๒๑  ในเรื่องของ
วิชาศึกษาทั่วไป (GE)  จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  (ควอท)  เม่ือวันที่  ๓๑  
มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณามีดังน้ี 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การขอยกเลิกการปิดหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  โดยให้หลักสูตรดูแล
นักศึกษาที่คงอยู่ ให้ส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ทั้ งน้ีสภา
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยรายงานความคืบหน้าในการจัด
การศึกษา  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  ให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบทุก  ๒  เดือน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานผลการด าเนินงานตาม
มติสภามหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
      ๒.๑  การท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
แบบ ๑.๑  และแบบ  ๒.๑  และการประเมินผลการศึกษา    
      การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา         
รัฐประศาสนศาสตร์  และสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  แบ่งเป็น  ๒  แบบ  
๑)  By Research  และ  ๒)  By Course Works  โดยมีรายละเอียดโครงสร้าง
หลักสูตรตาม มคอ.  ๒  ดังน้ี 
       ๑)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา   
รัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๔๙     
             แบบ  ๑.๑  By Research  ท าวิ ทยานิพนธ์  ๔๘            
หน่วยกิต   สัมมนา  ๔  รายวิชา  จ านวน  ๑๒  หน่วยกิต  เรียนวิชาระเบียบ
วิธีวิจัยขั้นสูง   และภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหาร  ๒  รายวิชา  โดย       
ไม่นับหน่วยกิต    
             แบบ  ๒.๑  By Course Works  ท าวิทยานิพนธ์ ๓๖  
หน่วยกิต  ศึกษารายวิชา  ๔  รายวิชา  จ านวน  ๑๒  หน่วยกิต   สัมมนา  
๔  รายวิชา  จ านวน  ๑๒  หน่วยกิต  รวม  ๖๐  หน่วยกิต  และภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักบริหาร  ๒  รายวิชา  โดยไม่นับหน่วยกิต 
       ๒)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา   
รัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕       
             แบบ  ๑.๑  By Research หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับ
หน่วยกิต  หมวดวิชาสัมพันธ์  ๑๒  หน่วยกิต  หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่มี
หน่วยกิต  และหมวดวิทยานิพนธ์  ๔๘  หน่วยกิต           
             แบบ  ๒.๑  By Course Works  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน
ไม่นับหน่วยกิต  หมวดวิชาสัมพันธ์  ๑๒  หน่วยกิต  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
๑๒  หน่วยกิต  และหมวดวิทยานิพนธ์  ๓๖  หน่วยกิต   
       ๓)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔   
            แบบ  ๑.๑  By Research ท าวิทยานิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต  
ศึกษารายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 
            แบบ  ๒.๑  By Course Works  ท าวิทยานิพนธ์  ๓๖  
หน่วยกิต  ศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 
      การประเมินผลการศึกษาและการระบุค่าระดับเฉลี่ยสะสม
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  โครงสร้าง
หลักสูตรแบบ  ๑.๑ By Research  ท าวิทยานิพนธ์  ๔๘  หน่วยกิต  ศึกษา
รายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต  ให้ระบุค่าระดับเฉลี่ยสะสมแสดงเป็น
เครื่องหมายยัติภังค์  ( - ) 

มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๙ 
วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๕๙ 

ฉบับที่ ๔๒ ประจ าเดือนเมษายน  ๒๕๕๙ 



๒ 

  

      ๒.๒  ข้อมูลการเรียนระดับเกียรตินิยม  ของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  มีระดับผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมมากกว่า  
๓.๒๕  ไม่สามารถรับเกียรตินิยมได้เน่ืองจากมีผลการเรียนเป็น  D   
      ๒.๓  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์        
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (หลักสูตรนานาชาติ)  โครงการความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  กับสถาบัน Russell Vivenne 
International Academy (RVI)  ประเทศสิงคโปร์ 
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการเงิ นของ
มหาวิทยาลัย  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๙    
   ทั้งน้ี  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกต  เรื่อง          
การเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าเป้าหมายและมอบให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการดังน้ี   
      ๓.๑  ให้จัดท ามาตรการการบริหารจัดการเรื่องการเบิกจ่าย
งบประมาณและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
      ๓.๒  ให้จัดท ารายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส  
เสนอสภามหาวิทยาลัยทุกไตรมาส 
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายรับ – รายจ่าย  ของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   
 ๕.  เน่ืองจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย  ได้ลาออก
จากการด ารงต าแหน่งคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ  เม่ือวันที่ ๓ มีนาคม  
๒๕๕๙  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 
๒๕๔๗   และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒     
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ      
ว่าด้วยการสรรหาคณบดี  พ.ศ. ๒๕๕๒  ข้อ ๖ (๑) – (๔)  ดังน้ี 
      ๕.๑  ศาสตราจารย์ ดร.เดือน  ค าดี  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานกรรมการ 
      ๕.๒  อาจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ  ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ  เป็นกรรมการ 
      ๕.๓  อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผูบ้ริหาร  เป็นกรรมการ 
      ๕.๔  อาจารย์ ดร.นิสา  พักตร์วิ ไล  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์  เป็นกรรมการ 
      ๕.๕  คณะกรรมการที่มาจากคณะวิทยาการจัดการ  จ านวน  
๓  คน  ให้มหาวิทยาลัย  เร่งรัดด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  ว่าด้วยการสรรหาคณบดี            
พ.ศ. ๒๕๕๒  ข้อ ๖ (๕)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ๕.๖  นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ  ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี  เป็นเลขานุการ   
  ทั้งน้ี  เม่ือได้คณะกรรมการครบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการ
สรรหาคณบดี  พ.ศ. ๒๕๕๒  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งต้ังต่อไป   
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีภู มิทัศน์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๙  โดย
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังน้ี 
       ๖.๑  ควรเพ่ิมรายวิชาเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  
โดยเฉพาะภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน 
       ๖.๒  การออกแบบภูมิทัศน์ควรค านึงถึงเรื่องวัฒนธรรม  
ประเพณี  และวิถีชีวิตของชุมชน 
      ๖.๓  ควรให้ความส าคัญในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และ
ส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างภูมิทัศน์ในพ้ืนที่สาธารณะและภูมิทัศน์
เกี่ยวกับพ้ืนที่ชุมชน  เช่น พ.ร.บ. ป่าไม้  พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ  กฎหมาย
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  กฎหมายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  พ.ร.บ. 
โบราณสถาน  หรือ  พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒   
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ  (หลักสูตรสองภาษา)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ . ๒๕๕๙  โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังน้ี 
       ๗.๑  ควรเพ่ิมรายวิชาในลักษณะให้แง่คิดเชิงวิชาการในเรื่อง
เกี่ยวกับการออม  การมีหลักประกันส าหรับผู้สูงอายุ  การจัดการของ
ผู้สูงอายุ 
      ๗.๒  หลักสูตรมีการบูรณาการศาสตร์ที่หลากหลาย  ควรให้
ความส าคัญในการบริหารจัดการเรื่องศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน 
      ๗.๓  รายวิชาบังคับ  ควรเพ่ิมรายวิชาฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น 
      ๗.๔  การบริหารจัดการหลักสูตร  ควรค านึงถึงความต้องการ
ของผู้สูงอายุ  ควรเพ่ิมเน้ือหาในส่วนของการบริการให้มากขึ้น  และควรให้
ความส าคัญในเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพ  การรักษาพยาบาล  และเรื่อง
โภชนาการส าหรับผู้สูงอายุ 
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๙  โดย
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังน้ี 
       ๘.๑  ควรตรวจสอบชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
รายวิชาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และอื่นๆ   ให้ปรับแก้ไขให้ถูกต้อง 
       ๘.๒  หลักสูตรควรแสดงให้เห็นการให้ความส าคัญในเรื่อง
การลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริง  และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
      ๘.๓  รายวิชาในหลักสูตร  ควรมีค าว่า “พัฒนาท้องถิ่น”  
เพ่ือให้สอดคล้องกับ  พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
      ๘.๔  ควรมีรายวิชานโยบายภาครัฐและการพัฒนาชุมชน      
จะท าให้เข้าใจบริบทและสถานการณ์ของชุมชน  เช่น  กฎหมายสภาชุมชน
กองทุนหมู่บ้าน  มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  การจัดสรรงบประมาณภาครัฐ
เพ่ืออุดหนุนชุมชน 
 



๓ 

  

      ๘.๕  ควรปลูกฝังสร้างจิตส านึกในการรักท้องถิ่นให้บัณฑิต
ไม่ทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด  และกลับไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๙  โดย
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังน้ี 
       ๙.๑  หน้าที่  ๒  ข้อ  ๘  อาชีพหลังส าเร็จการศึกษาควรเพ่ิม   
ดังน้ี  พนักงานราชการและท้องถิ่น  พนักงานภาคธุรกิจ  ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว  และเป็นนักวิเคราะห์  นักวิจัย 
      ๙.๒  ควรตรวจสอบและแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษให้
ถูกต้อง 
      ๙.๓  วิชาปรัชญาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  เป็นวิชาที่
ค่อนข้างเก่า  ควรพิจารณา 
      ๙.๔  การเขียนค าอธิบายรายวิชา  การใช้ภาษาไทยควรปรับ
ให้มีความกระชับ  เข้าใจง่าย  การใช้ภาษาอังกฤษควรใช้เฉพาะที่จ าเป็น  
เขียนเฉพาะหัวข้อหลัก  ไม่ต้องอธิบายเน้ือหา 
      ๙.๕  ควรตรวจสอบการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้ตรงและ
สอดคล้องกับชื่อวิชา  เช่น  รายวิชาการส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือพัฒนาชุมชน  
รายวิชาสัมมนาปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
      ๙.๖  รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์  ควรปรับแก้ไขเป็นรายวิชาการฝึกประสบการณ์  สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์  เน่ืองจากเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิชาชีพ 
      ๙.๗  การปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากร  ควรเพ่ิมเรื่องของภาษี
อากรท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมท้องถิ่น  เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบท          
ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ๙.๘  ควรปรับวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับปรัชญาของ
หลักสูตร 
      ๙.๙  ควรมีรายวิชาที่ท าให้เห็นภาพเศรษฐศาสตร์เพ่ืออนาคต 
      ๙.๑๐  ควรเพ่ิมรายวิชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ของหลักสูตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ   
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อย  (สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๒  หลักสูตร  เป็นการปรับปรุงโดย
ปรับเปล่ียนคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ดังน้ี 
        ๑๐.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิ ชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
        ๑๐.๒  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับ  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ  สุขเกิด  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
อาจารย์ประจ าสังกัดคณะวิทยาการจัดการ  ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  ทั้งน้ีต้ังแต่
วันที่ ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘  และไม่เห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่ง         
รองศาสตราจารย์  ของอาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
ในสาขาวิชาเคมี  จ านวน  ๑  ราย  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ  และคณะกรรมการสภาวิชาการน าเสนอ 
 
   


