
  

 

 

  

 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๗   
กรกฎาคม  ๒๕๕๙   ที่ผ่านมานั้น  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งให้
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบ  ดังนี้   
  ๑.   ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ได้จัดท านโยบาย
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑  และให้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่  ๒  มิถุนายน  
๒๕๕๙  เป็นต้นไป  มหาวิทยาลัยได้จัดท าเป็นรูปเล่มแล้ว 
 ๒.  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้จัดส่งรายงานผล
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  
ประจ าปี  ๒๕๕๘  ของส านักงาน  ก.พ.  ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๐๙(๔)/        
ว ๘๒๑  ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๙   
 ๓.  ที่ ประชุมประธานสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ                   
แห่งประเทศไทย (ทปสท.)  มีหนังสือแจ้งเรื่องผลกระทบจากการ
ปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาภายหลังการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  ตามหนังสือ ที่ ทปสท. ๐๒๑/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒๕  
เมษายน  ๒๕๕๙   
 และมอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  อธิการบดี         
น าเรียนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
 ๑.  งานพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ก าหนดการน านักศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร           
ณ อาคารใหม่  สวนอัมพร  ในวันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ในรอบที่ ๒      
(เวลา  ๑๕.๐๐ น.)  จ านวนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ประมาณ  ๑,๔๐๐  คน  และขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทุ กท่ านร่ วมเป็ นเกี ยรติ ในงานพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตร                        
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีหนังสือเชิญพร้อมก าหนดการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 ๒.  ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีเรื่องที่ดินทางด้านทิศเหนือของ
มหาวิทยาลัย  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ซื้อที่ดินเมื่อปี พ.ศ.  ๒๕๕๕  
และมีคดีเกี่ยวกับผู้ที่อยู่อาศัยในที่ดินท าการฟ้องร้องนั้น  เมื่อวันที่  ๖  
กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ศาลได้พิพากษาให้มหาวิทยาลัยชนะคดี  และให้จ าเลย
และร้านค้าที่จ าเลยให้เช่ารื้อถอนออกจากที่ดินภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วัน
ฟังค าพิพากษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 
  มติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณาดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานผลการด าเนินงานตาม
มติสภามหาวิทยาลัย  เรื่อง  การรายงานการจัดการศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   หลักสูตร                     
รัฐประศานศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                  
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา   
  ทั้งนี้  สภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะให้ทั้ง  ๓  หลักสูตร  
จัดท ารายละเอียด   เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษา  วิสัยทัศน์          
ในภาพรวม  จ านวนนักศึกษาแรกเข้า  นักศึกษาที่ยังคงสภาพการเป็น
นักศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  ความก้าวหน้าในการศึกษาของ
นักศึกษารายบุคคล  อาจารย์ที่ปรึกษา  นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  พร้อมทั้งปัญหา  อุปสรรค  และแนวทาง
แก้ไขให้มีความชัดเจน  และให้น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัย  ประจ าเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย รับทราบ รายรับ – รายจ่าย ของวิทยาลัย 
นวัตกรรมการจัดการ  ประจ าเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  (เพิ่มเติม)  
ตามงบประมาณที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้แล้ว  จ านวน  ๖๑  ล้านบาท  
 ทั้งนี้  สภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไว้ดังนี้ 
      ๔.๑  การบริหารจัดการงบประมาณจากเงินรายได้   
มหาวิทยาลัยควรเน้นให้เกิดประโยชน์ในเรื่องการเรียนการสอนให้มากกว่า
ใช้จ่ายเป็นงบลงทุน 
      ๔.๒  ควรเพิ่มตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการและแสดงใน
ลักษณะตัวชี้วัด Output Outcome   
      ๔.๓   โครงการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ฯ จังหวัดสระแก้ว  ควรตรวจสอบรายละเอียดรายการสิ่งก่อสร้าง
ล าดับที่  ๔  และ  ๕  ให้เขียนรายการในการด าเนินการให้ชัดเจน 
      ๔.๔  โครงการที่มีการสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่น  ๆเมื่อ
ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว  มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญเรื่องการบริหาร
จัดการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
      ๔.๕  ขณะนี้จังหวัดสระแก้วเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ควร
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดสระแก้ว  ให้เป็น
ศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับจังหวัดสระแก้ว  จะก่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น 
      ๔.๖  สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อสังเกตเรื่องการใช้งบประมาณ
ในการก่อสร้างอาคารให้ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๙ 
วันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

ฉบับท่ี ๔๕ ประจ าเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๙ 



๒ 

  

 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แผนการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพและพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  ๓  โครงการ 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย   ได้รับฟังวิสัยของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย  แล้วมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
      ๖.๑  มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์   
ที่ปรึกษาให้มีความรู้ลึก  รอบรู้  ทันสมัย  มีการติดตามงานวิจัยอยู่
ตลอดเวลาเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกได้อย่างมีคุณภาพ 
      ๖.๒  ควรมีมาตรการยกระดับการตั้งหัวข้อวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นงานวิจัยที่สร้างสรรค์แสดงให้เห็นการ
เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
      ๖.๓  บัณฑิตวิทยาลัยควรปรับปรุงในเรื่องของกระบวนการ
ทางศีลธรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  และเรื่องการตรวจสอบ     
การลอกเลียนงานวรรณกรรมโดยใช้   “โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ”                         
ทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์   
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์
ค าสั่งเพิกถอนปริญญาบัตร  กรณีการยื่นอุทธรณ์ค าสั่งเพิกถอน       
ปริญญาบัตร  ของนายบัญชา  แสงสุวรรณ์  นักศึกษาหลักสูตร                    
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน     
๕  ราย  ดังนี้ 
      ๗.๑  นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์   ประธานกรรมการ 
      ๗.๒  รองศาสตราจารย์ชาคริต  อนันทราวัน กรรมการ 
      ๗.๓  นายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ   กรรมการ 
      ๗.๔  นางศรีวิการ์  เมฆธวัชชัยกุล กรรมการ 
      ๗.๕  อาจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ กรรมการ 
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  ปริญญาบัตร  นักศึกษาภาคปกติ
และภาคพิเศษ  ที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ตามที่สภาวิชาการน าเสนอ  รวมจ านวนทั้งสิ้น  
๕๐๒  ราย  ระดับปริญญาตรี  จ านวน  ๔๔๒  ราย  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๐  
มีนาคม  ๒๕๕๙  วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๕๙  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  
และวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๔๔  ราย  และ
ระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๑๖  ราย  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๒๘  สิงหาคม  
๒๕๕๘  วันที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๘  วันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘  วันที่  ๒๒  
มกราคม  ๒๕๕๙  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๙  
วันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๙  และวันที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   โดยมอบหมาย
ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจความถูกต้องอีกครั้ง 
 ทั้งนี้  สภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
      ๘.๑  มหาวิทยาลัยควรมีการมอบเกียรติบัตรหรือเกียรติคุณ
ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี  หรือได้รับเกียรตินิยม
อันดับ ๑  แล้วมีผลงานความส าเร็จที่สังคมยอมรับ  เพื่อเป็นเกียรติ
ประวัติให้กับนักศึกษาและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษารุ่นต่อไป 
      ๘.๒  มหาวิทยาลัยควรเพิ่มจ านวนการรับนักศึกษาและผลิต
บัณฑิตทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์  เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาดในปัจจุบัน 
 

      ๘.๓  บัณฑิตวิทยาลัยควรมีการคัดเลือกและน าวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาเอกที่มีความน่าสนใจ  ให้นักศึกษาน าเสนอต่อสาธารณชน 
      ๘.๔  บัณฑิตวิทยาลัยควรรวบรวม  Abstract  หรือบทความ
ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกและจัดท าเป็นเล่มภาษาอังกฤษ  เพื่อ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติต่อไป 
 
 
 
 

 
 

 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๑๐  หลักสูตร  โดยปรับปรุงรหัสรายวิชาตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ปรับปรุง Curriculum Mapping  ปรับเปลี่ยน
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ดังนี้ 
      ๙.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์     
(๕  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
      ๙.๒  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์      
(๕  ปี)  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
      ๙.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
      ๙.๔  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี        
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
      ๙.๕  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
      ๙.๖  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา          
การจัดการสถานพยาบาล  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
      ๙.๗  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
      ๙.๘  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
      ๙.๙  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      ๙.๑๐  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๗   
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจ า
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ   อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์  อินทโชติ  
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม  ตั้งแต่วันที่  ๑๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  และ อาจารย์จุ เลี ยบ  ชู เสือหึ ง  สั งกัด                       
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิชานิติศาสตร์  ตั้งแต่วันที่  ๒๙  มีนาคม  
๒๕๕๙   


