
  

 

 

  

 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๔   
สิงหาคม  ๒๕๕๙   ที่ผ่านมานั้น  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้งให้
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบเรื่องสืบเนื่อง  ตามที่นักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ที่สภา
มหาวิทยาลัยได้มีการ เพิกถอนปริญญาบัตร  ในการประชุมครั้งที่              
๖/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๘   ได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้
พิจารณาการอุทธรณ์การเพิกถอนปริญญาบัตร  จึงขออนุญาตน าเรื่อง
ดังกล่าวบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา  วาระที่  ๕.๗   
   

  มติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณาดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานผลการด าเนินงานตาม
มติสภามหาวิทยาลัย  เรื่อง  การรายงานการจัดการศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารธุ รกิจ  หลักสูตร                        
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  โดยให้
บัณฑิตวิทยาลัยจัดท าบัญชีรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในแต่ละสาขาวิชาของระดับปริญญาเอก  น าเสนอ   
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
       ๑.๑  มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญเรื่องคุณภาพของ
อาจารย์ที่ปรึกษา  และอาจารย์ผู้สอนในระดับบัณฑิตศึกษา  และควรมี
การวางแผนแก้ปัญหาเรื่องอัตราส่วนของอาจารย์กับนักศึกษาที่ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
       ๑.๒  ควรพัฒนาการให้ความรู้ด้านการวิจัยให้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกให้มากขึ้น  โดยการเรียนการสอนรายวิชา (course work) 
ทุกรายวิชาต้องเน้นเรื่องการวิจัยเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะ
ท างานวิจัย 
      ๑.๓  การตั้งหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก         
ต้องแสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการและมีความสอดคล้อง
กับปรัชญาของหลักสูตร 
      ๑.๔  การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก  
ควรมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ เรื่องงานวิจัย           
ในแต่ละศาสตร์  ร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อก ากับดูแลวิทยานิพนธ์ให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัย  ประจ าเดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายรับ – รายจ่าย  ของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการประจ าเดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  โดยให้
มหาวิทยาลัยรายงาน  รายรับ – รายจ่าย  จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙  
และให้จัดท ารายงาน  รายรับ – รายจ่าย  พร้อมทั้งเรื่องการบริหารจัดการ
บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๓ – วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙  น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งกรรมการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย  (ก.บ.พ.)  แทนต าแหน่งที่ว่าง  จ านวน  
๒  ราย  ดังนี ้
      ๔.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี   
      ๔.๒  อาจารย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก    
 ทั้งนี้  ให้ด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน  
คือ  ครบวาระวันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙   
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  รายวิชาภาษาต่างประเทศ      
ศูนย์ภาษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี   
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  
๒๕๕๙   และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตและให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
      ๖.๑  มีข้อสังเกตเรื่องอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร           
ควรพัฒนาให้อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อจะท าให้ภาพรวมของ
หลักสูตรมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
      ๖.๒  สภามหาวิทยาลัยมีความห่วงใยเรื่องทักษะที่ เป็น
สมรรถนะส าคัญในการปฏิบัติงานของบัณฑิต  หลักสูตรควรให้
ความส าคัญเรื่องการฝึกปฏิบัติการ 
      ๖.๓  หลักสูตรควรท าความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐหรือ
เอกชนที่พร้อมรับผู้ส าเร็จการศึกษาและร่วมมือกันจัดการเรียนการสอน  
จะท าให้ผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๘/๒๕๕๙ 
วันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

ฉบับท่ี ๔๖ ประจ าเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๙ 



๒ 

  

       ๖.๔  มหาวิทยาลัยควรพัฒนากระบวนการสื่อสารกับสังคม
ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
      ๖.๕  หลักสูตรควรสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีจิตบริการ          
จิตสาธารณะ  เพราะศาสตร์ของหลักสูตรต้องมีการท างานกับเครือข่ายภาค
ประชาชน  และผลิตบัณฑิตให้ท างานร่วมกับองค์กรในระดับนานาชาติได้ 
      ๖.๖  การพัฒนาหลักสูตรใหม่เป็นสิ่งที่ดี  แต่ควรตระหนัก
เรื่องกลุ่ มเป้าหมายที่จะเข้ามาศึกษาซึ่ งมีอยู่ เท่ าเดิมหรือลดลง  
มหาวิทยาลัยอาจจะต้องพิจารณาหลักสูตรที่มีอยู่จ านวนมาก  ปรับให้
เหลือจ านวนหลักสูตรน้อยลง  เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  การทดสอบ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยมี
ข้อเสนอแนะให้แก้ไขประกาศ   ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร
ภาษาไทยทุกหลักสูตร  กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรนานาชาติ  
หลักสูตรสองภาษา  และหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ใช้เกณฑ์การประเมิน
ความรู้ภาษาอังกฤษเกณฑ์เดียวกัน  
  ๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๑๐  หลักสูตร  โดยปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ปรับปรุงรหัสรายวิชาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ปรับปรุง Curriculum 
Mapping  ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ดังนี ้
      ๘.๑  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี     
เซรามิกส์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
      ๘.๒  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
      ๘.๓  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
      ๘.๔  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      ๘.๕  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      ๘.๖  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยว  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ๘.๗  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
      ๘.๘  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
      ๘.๙  หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต  สาขาวิ ชา
เทคโนโลยีชีวภาพ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
      ๘.๑๐  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    
(๕ ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๖   
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  พิจารณากรณีของนางพิสชา  บัวครื้น  
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเพิกถอนปริญญาบัตร  ในการประชุมครั้งที่  
๖/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๘  โดยความเห็นสมควรให้รับ    
เป็นเรื่องอุทธรณ์และมอบหมายให้คณะกรรมการชุดเดิม  ซึ่งประกอบ       
ไปด้วย  นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์  รองศาสตราจารย์ชาคริต  อนันทราวัน            
นายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ  นางศรีวิการ์  เมฆธวัชชัยกุล  และอาจารย์        
จิตเจริญ  ศรขวัญ   เป็นคณะกรรมการอุทธรณ์ 
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจ า
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  อาจารย์ ดร.สุวรรณา  จุ้ยทอง  
สังกัดคณะครุศาสตร์  ที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ตั้งแต่วันที่  ๒๒  มีนาคม  
๒๕๕๙   อาจารย์ ดร.ชุมพล  ปทุมมาเกสร  สังกัดคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์  ตั้งแต่วันที่  ๑๕  
ธันวาคม  ๒๕๕๙   และไม่แต่งตั้งผู้ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  ของอาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  จ านวน  ๑  ราย  ตามที่คณะกรรมการพิจาณาต าแหน่ง       
ทางวิชาการ   และสภาวิชาการน าเสนอ 
 
 
 
 
    


