
  

 

 

  

 

 
 
 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒  
เมษายน ๒๕๖๓  เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID-19)  และ
รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  
ส่งผลกระทบให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบางคนไม่สะดวกเดินทางมา
ประชุมที่มหาวิทยาลัย  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  นายกสภา
มหาวิทยาลัย  มอบให้  รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ธนานันต์  เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  โดยมีมติ
สภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา  ดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย  จ านวน  ๓  คณะ  ได้แก่  คณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับ  คณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยด้านการเงินและงบประมาณ  และคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยด้านการบริหารความเสี่ยง    
  ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  การด าเนินการตามมติสภา
มหาวิทยาลัย  เรื่อง  การพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่
ข้าราชการ  (ลับ)   
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ผลการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารแทนต าแหน่งที่ว่าง   คือ  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ     
งานทะเบียน        
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  
ประจ าเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๓     
 
 
 
 
 
 
 
  ๕.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  สรุปประเด็นข้อเสนอแนะด้าน
การเงินและงบประมาณ  จากที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย     
ด้านการเงินและงบประมาณ 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณบดี ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน  ๒๕๖๓  ดังนี ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
      ๖.๑  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย   
  ๖.๑.๑  นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์  ประธานกรรมการ 
  ๖.๑.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์  วชิรวราการ   กรรมการ 
  ๖.๑.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา  กรุดทอง  กรรมการ 
  ๖.๑.๔  รองศาสตราจารย์ พิเศษกัลยา  แสงเรือง   กรรมการ 
  ๖.๑.๕  นายพิทักษ์  บูรณากาญจน์   กรรมการ 
       ๖.๒  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
คณบดี   
  ๖.๒.๑  นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ ประธานกรรมการ 
  ๖.๒.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์  วชิรวราการ  กรรมการ 
  ๖.๒.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา  กรุดทอง  กรรมการ 
  ๖.๒.๔  รองศาสตราจารย์ พิเศษกัลยา  แสงเรือง   กรรมการ 
  ๖.๒.๕  นายพิทักษ์  บูรณากาญจน์  กรรมการ 
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
แทนต าแหน่งที่ว่าง  ดังนี้ 
      ๗.๑  ศาสตราจารย์ ดร.เดือน  ค าดี   ประธานกรรมการ 
      ๗.๒  รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา  จรูญธรรม   กรรมการ 
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์          
ดร.ศศิธร  จันทมฤก  ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย  (ก.บ.ม.)  แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์          
ดร.ศศิธร  จันทฤก  ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  (ก.บ.พ.)  แทนต าแหน่งที่ว่าง   
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ร่างกรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการ  รอบที่  ๕  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗)  มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ต าแหน่ง
พนักงานราชการที่ต้องการ  จ านวน  ๔๑  อัตรา 
  ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปริญญาบัตรนักศึกษาเต็มเวลา   
จันทร์ – ศุกร์  และนักศึกษาเต็มเวลา  เสาร์ – อาทิตย์  ที่เรียนครบตาม
หลักสูตรและมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒          
รวมจ านวน ทั้งสิ้น  ๓๔๙  คน  ระดับปริญญาตรี  จ านวน  ๓๔๘  คน  และ
ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๑  คน  ทั้งนี้  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๓   และระดับปริญญาโท  ให้มีผล
ตั้งแต่วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน   ๒๕๖๒    
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 ๑๒.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๘  หลักสูตร  โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
         ๑๒.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
(หลักสูตร  ๔  ปี)  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
         ๑๒.๒  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป  (หลักสูตร  ๔  ปี)  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรปรับปรุง            
พ.ศ.  ๒๕๖๒   
         ๑๒.๓  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(หลักสูตร  ๔  ปี)  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
         ๑๒.๔  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
         ๑๒.๕  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ  (หลักสูตรสองภาษา)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
         ๑๒.๖  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบิน  (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
         ๑๒.๗  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมการค้า  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
         ๑๒.๘  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขภาพและ
ความงาม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
        คณะกรรมการสภามหาวิยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้   
     ๑)  การอ้างกฎหมาย  และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ควรเพิ่ม
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๒  บทเฉพาะการ  มาตรา  ๗๙  และ
มาตรา  ๘๐  เพื่อให้ครอบคลุมกฎหมายที่อ้างอิง 
    ๒)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  รายละเอียดการ
แก้ไขหลักสูตร  ข้อ  ๖  หน้า  ๖, ๑๓  และ  ๒๑  ให้ปรับแก้ไขชื่อสดมภ์  
“มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  
(หลักสูตร  ๕  ปี)”  เป็น  “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์   (หลักสูตร  ๔  ปี )”  เนื่องจากมีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์  (หลักสูตรสี่ปี)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  
มีนาคม  ๒๕๖๒   
    ๓)  ในแต่ละหลักสูตรควรเพิ่มการน าเสนอรายละเอียด  
คุณสมบัติ  คุณวุฒิ  และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  โดย
จัดท ารูปแบบการน าเสนอแยกจากรูปแบบที่ สกอ. ก าหนด  เพื่อให้ทราบว่า
อาจารย์มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  จะเป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
 ๑๓.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ  
สาขาวิชารัฐศาสตร์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โดยมีข้อเสนอแนะ  
และมีเงื่อนไขให้ด าเนินการเรื่องการตราพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็ม
วิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ให้เรียบร้อยก่อน
จึงเปิดสอนได้  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมดังนี้ 

          ๑๓.๑  ควรปรับปรุงการเขียนปรัชญาของหลักสูตร  
โดยแสดงให้เห็นความสอดคล้องกับความหมายหรืออัตลักษณ์ของ
รัฐศาสตร์ในด้านต่าง ๆ  ที่ชัดเจน  เช่น  มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มี
ความรอบรู้เรื่องใดเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านใด 
         ๑๓.๒  ควรปรับปรุงวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
    ๑๓.๒.๑  ควรเพิ่มเรื่องการเชื่อมโยงกับเนื้อหาสระของ  
“รัฐศาสตร์”  เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนหลักสูตร  ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ปรัชญาของหลักสูตร 
    ๑๓.๒.๒  การบูรณาการศาสตร์ต้องมีความชัดเจน  จะมี
ศาสตร์ด้านใดบ้าง  เช่น  นิติศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  จิตวิทยา  ผู้ประกอบการ
ทางสังคมจะอ้างอิงกับรัฐศาสตร์อย่างไร 
    ๑๓.๒.๓  ควรเขียนวัตถุประสงค์เชิงคุณลักษณะ  
เช่น  เป็นบัณฑิตนักพัฒนา  เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ   เป็น
บัณฑิตจิตอาสาพร้อมท างานกับภาคสังคม 
        ๑๓.๓  ระบบการจัดการศึกษา  ควรปรับปรุงการเขียน  เป็น  
ระบบทวิภาค  หรือไตรภาค 
        ๑๓.๔  ควรสร้างจุดเด่นของหลักสูตรรัฐศาสตร์ที่แตกต่างจาก
มหาวิทยาลัยอื่น 
        ๑๓.๕  ควรปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปสู่อนาคต  และควรเพิ่มเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล  
(Data Analysis)  นักรัฐศาสตร์รุ่นใหม่  ต้องวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 
        ๑๓.๖  มหาวิทยาลัยต้องผลิตบัณฑิตรัฐศาสตร์ที่สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสถานที่ท างาน  และเรียนรู้งานได้เร็ว  ท างานได้ทั้งภาครัฐ  
ภาคเอกชน  และประกอบอาชีพอิสระได้  ต้องมีภาวะผู้น าและน าความรู้กลับสู่
ท้องถิ่น  พัฒนาท้องถิ่น 
        ๑๓.๗  การรับนักศึกษาควรเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่เป็นคนวัย
ท างาน  กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องรองรับกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนไป  
และควรพัฒนาให้เป็นหลักสูตร  ๕  ปี  สองปริญญา  คือ  รัฐศาสตรบัณฑิต
และนิติศาสตรบัณฑิต  จะช่วยเพิ่มจ านวนผู้เรียนได้ 
        ๑๔.  สภามหาวิทยาลัย  พิจารณาเองการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ  (ลับ)  และมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ  ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน   ๕  คน   
 
    
    
    
  
  


