
  

 

 

  

 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๖   
ตุลาคม  ๒๕๕๙   ที่ผ่านมานั้น  มีมติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการ
พิจารณา  ดังนี ้
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานความก้าวหน้า           
การด าเนินงานโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์   
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานผลการด าเนินงานตาม
มติสภามหาวิทยาลัย  เร่ือง  การรายงานการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  โดยให้ทั้ง  
๓  หลักสูตรจัดท าแผนการศึกษาของนักศึกษารายบุคคล  โดยเป็นการ
ก าหนดข้อตกลงร่วมกัน  ระหว่างสาขาวิชา  อาจารย์  และนักศึกษา  
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา
ตามเวลาที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ   
  ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัย  ประจ าเดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายรับ – รายจ่าย  ของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ  ประจ าเดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙    
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  มาตรการก ากับการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย  ในการน าข้อเสนอแนะจากการติดตาม  ตรวจสอบ  และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  อธิการบดี  และคณบดี  สู่การปฏิบัติ  
และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะให้พิจาณาก าหนดวาระ
เชิงนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย      
ในสภาวการณ์ที่จ านวนนักศึกษาลดลง  
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แผนปฏิบัติการบริการวิชาการ
เพื่อความยั่งยืน  ตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย  โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เร่งขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์  และคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
      ๖.๑   ควรปรับแผนการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม
ให้เป็นไปตามแนวคิดของพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University 
Engagement)  โครงการที่จะด าเนินการต้องเป็นความต้องการของชุมชน  
และควรมีกระบวนการสร้างความเข้าใจกับชุมชนก่อนเริ่มด าเนินการ  
เพราะสิ่งที่ชุมชนต้องการคือหัวใจของความส าเร็จ 
      ๖.๒   การจัดกิจกรรมควรค านึงถึงผลลัพธ์ระยะยาว  คือ  
ความยั่งยืนเป็นส าคัญ  เมื่อด าเนินกิจกรรมแล้วในระยะยาว  สามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิถีชีวิตของชุมชนไปสู่แนวทางที่ดีที่สุด  หรือตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้หรือไม่  อย่างไร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ๖.๓    แผนการด าเนินกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมควร
ให้สอดคล้องและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ  การเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ  (Productivity – Based Learning)  
      ๖.๔   ควรมีแผนการด าเนินงานระยะสั้นและระยะยาว         
โดยแสดงให้เห็นสิ่งที่มุ่งเน้นจะให้เกิดขึ้น  และผลกระทบต่อสังคมให้มี
ความชัดเจน  เช่น  สามารถบอกได้ว่าภายใน  ๓  ปี  จะมีผลการด าเนินงาน        
ในเรื่องใด  เกิดผลกระทบต่อพื้นที่  ชุมชน  อย่างไร 
      ๖.๕   ควรบูรณาการหลักคิดและแนวปฏิบัติของพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม  กับการเรียนการสอน  การวิจัย               
การบริการวิชาการ  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต  การสร้างผลงาน  และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน   
      ๖.๖  การด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ต้องเน้นการเรียนรู้
ร่วมกัน  ๓  ฝ่าย  คือ  อาจารย์  นักศึกษา  และชุมชน  การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานต้องก าหนดกลุ่มเป้าหมายและผลที่ต้องการให้เกิดอย่างชัดเจน  
อาจารย์  นักศึกษา  และประชาชนจ านวนเท่าใด  และผลการด าเนินงาน
เกิดกับกลุ่มเป้าหมายอย่างไร 
      ๖.๗  ควรให้ทุกคณะ  ทุกหลักสูตร  มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์  จะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น       
จะเกิดผลงานที่สมบูรณ์  ครบถ้วน  เกิดประโยชน์ในเรื่องการเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน  เป็นนการสนับสนุนให้นักศึกษามีจิตอาสาและชุมชนได้ประโยชน์ 
       ๖.๘  ควรประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์  นักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยรับรู้กระบวนการในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์  และ
องค์กรภายนอก  เช่น  ชุมชนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบล  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ต้องรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานเพื่อสังคมของ
มหาวิทยาลัย   
      ๖.๙  การด าเนินงานพันธิกจสัมพันธ์กับสังคม  ต้องท าให้
ชุมชนรับรู้ว่าชุมชนเป็นเจ้าของกิจกรรม  มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงให้
ชุมชนสามารถด าเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเอง  นักศึกษาต้องเกิดความรู้สึก
ว่าท ากิจกรรมแล้วเกิดการเรียนรู้เรื่องใด  ได้ประโยชน์และมีคะแนนในการ
เรียน  เมื่อท ากิจกรรมแล้วต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน  และ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๙ 
วันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

ฉบับท่ี ๔๘ ประจ าเดือนตุลาคม  ๒๕๕๙ 



๒ 

  

      ๖.๑๐  ควรส่งเสริม  สนับสนุนให้นักศึกษามีการถอดบทเรียน
จากการเรียนรู้  โดยเรียบเรียงเรื่องราวเป็นรูปเล่ม  อาจจะมีการแปล
บางส่วนเป็นภาษาอังกฤษและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาผ่านเว็บไซต์  
จะสามารถประชาสัมพันธ์งานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมอีกทางหนึ่ง 
      ๖.๑๑  ควรผลักดันให้แผนการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
กับสังคมของมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อรอง
รับการปฏิรูปการบริหารจัดการของจังหวัดที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  โดยยึดพื้นที่
เป็นหลัก  เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล  
โดยมหาวิทยาลัยต้องวางแผนการด าเนินงาน  จะเข้าไปมีส่วนร่วมเชิง
วิชาการหรือสนับสนุนการเตรียมคนอย่างไร  ในจังหวัดสระแก้ว    ซึ่งเป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ  และจังหวัดปทุมธานี  ซึ่งเป็นเมืองใหม่ที่จะเกิดความ
เจริญในด้านที่อยู่อาศัย 
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  ปริญญาบัตรนักศึกษาภาคปกติ  
และภาคพิเศษ  ที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘  และปีการศึกษา  ๒๕๕๙  รวมจ านวนทั้งสิ้น  
๙๓๓  ราย  ระดับปริญญาตรี  จ านวน  ๗๖๐  ราย  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๘  
กรกฎาคม  ๒๕๕๙  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙  และวันที่  ๘  กันยายน  
๒๕๕๙  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  จ านวน  ๑๕๒  ราย  ให้มีผลตั้งแต่
วันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๙  ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๑๗  ราย  และ
ระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๔  ราย  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๗  มิถุนายน  
๒๕๕๙  วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  และวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙   
 ทั้งนี้  ให้มหาวิทยาลัย  รายงานจ านวนผู้ท าวิทยานิพนธ์  และ     
ผู้ท าการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุม
ครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๘.  สภามหาวิทยาลัย  ไม่ขัดข้อง  ในการเสนอแต่งตั้งนางนารี  
คูหาเรืองรอง  ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  โดยให้
มหาวิทยาลัยจัดท าสัญญาจ้างพร้อมแนบข้อตกลงการปฏิบัติงาน  ก าหนด
ตัวชี้วัดแต่ละตัว  และรายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน     
ในแต่ละปี  ให้มีความชัดเจน   และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 
  ๙.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้  ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  และค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ของส านักบริหาร
ทรัพย์สินและรายได้  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐    
 
 
 
 

 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดี  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  โดยให้
มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ที่สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรม           
การจัดการ  หากตรวจสอบแล้วไม่มีอาจารย์ที่เป็นข้าราชการ  ให้ยกเว้น
กรรมการ  ข้อ  ๖(๕)  ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการสรรหาคณบดี       
พ.ศ.  ๒๕๕๒  กรรมการสรรหาคณบดีที่มาจากอาจารย์ที่เป็นข้าราชการ 
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๑๒.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อย  (สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๖  หลักสูตร  โดยปรับปรุงหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป  ปรับปรุงรหัสรายวิชาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ปรับปรุง  
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ดังนี้ 
        ๑๒.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  (๕  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
        ๑๒.๒  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  (๕  ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
        ๑๒.๓  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป  (๕  ปี)  (หลักสูตรภาษาองักฤษ)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
        ๑๒.๔  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
        ๑๒.๕  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
        ๑๒.๖  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 ๑๓.  สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจ า
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  อาจารย์ ดร.ชาญชัย                
วงศ์สิรสวัสดิ์  สังกัดคณะครุศาสตร์  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ตั้งแต่วันที่  ๑  
สิงหาคม  ๒๕๕๙  และอาจารย์ธีระญา  ปราบปราม  สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  สาขาวิชานิติศาสตร์  ตั้งแต่วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙   
 ๑๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ผลการพิจารณาอุทธรณ์
ค าสั่งเพิกถอนปริญญาบัตร  ตามที่คณะกรรมการอุทธรณ์ค าสั่งเพิกถอน  
ปริญญาบัตรเสนอ 
 ๑๕.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ผลการด าเนินการทางวินัย
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ตามที่คณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยอย่างร้ายแรงเสนอ 
  
  
   


