
  

 

 

  

 

 
 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒  เม่ือวันที่  ๒  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ที่ผ่านมาน้ัน  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ  นายก
สภามหาวิทยาลัย  มอบให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ธนานันต์  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม  โดยมีมติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา  ดังน้ี 
 ๑.   สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ผลการด าเนินงานตามมติสภา
มหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒  เม่ือวันที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  รายงาน 
การปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  จ านวน               
๔  หลักสูตร  ดังน้ี   
       ๑.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
       ๑.๒  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
       ๑.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขภาพและ   
ความงาม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
       ๑.๔  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  แผนการบริหารและแผนการ
ด าเนินงานของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังน้ี 
       ๒.๑   พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนมีการปรับเปลี่ยน  
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องมีการปรับเปลี่ยน  ห้องสมุดต้องเป็นที่ที่
นักศึกษาหรือผู้ใช้บริการเข้าไปพักผ่อนได้  สามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความรู้  มีเครื่องฟัง  ไม่ใช่เข้าไปเพียงแต่อ่านหนังสือ 
       ๒.๒  ควรจัดกิจกรรมเป็นครั้งคราวเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา     
ได้เข้าห้องสมุด  อาจารย์อาจจะจัดกิจกรรมผนวกไว้กับการเรียนการสอน
เพ่ือให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรม 
       ๒.๓  ควรด าเนินการในเรื่องสร้างเครือข่ายกับห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ  และให้นักศึกษาสามารถยืมหนังสือจากห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยเครือข่ายได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ๒.๔  ห้องสมุดสาขาไม่น่าจะมีความจ าเป็นควรทดลอง
ด าเนินการหน่ึงแห่งก่อน  แต่ต้องมีศูนย์กลางข้อมูลองค์ความรู้  แล้วใช้ระบบ
ออนไลน์ร่วมกัน  และควรเปิดบริการ  ๒๔  ชั่วโมง 
       ๒.๕  ควรมีการเชื่อมต่อข้อมูลกับสมาชิกนานาชาติ  เช่น  
สหรัฐอเมริกา  อินเดีย  หรือ  สิงคโปร์  เพ่ือการรับรู้ข้อมูลที่ทันสมัย 
       ๒.๖  ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของเจ้าห้าที่  เป็น
ผู้ให้ค าแนะน า  หรือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลที่จะใช้อ้างอิงในการท างาน
วิจัย  จะช่วยนักศึกษาและอาจารย์ได้ 
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  
ประจ าเดือนมีนาคม  ๒๕๖๒    
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานผลการต้ังเบิกงบประมาณ  
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ไตรมาส  ๒ 
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  การแก้ไขเอกสารแนบทา้ยข้อบังคับ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  หมวด  
๔  และหมวด  ๕  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  การสรรหา
คณบดี  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ข้อ  ๖ 
(๑) (๓) (๔) และ (๕)  และให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  ดังน้ี 
       ๖.๑  นายศานิตย์  นาคสุขศรี   ประธานกรรมการ 
       ๖.๒  อาจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ   กรรมการ 
       ๖.๓  รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี   กรรมการ 
       ๖.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ  วงศ์อนันท์   กรรมการ 
       ๖.๕  นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ    เลขานุการ 
 ทั้งน้ี  ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหา
คณบดี  ตามข้อ  ๖ (๕) โดยเร็ว  และเม่ือได้คณะกรรมการครบแล้ว  ให้เสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี                 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยไม่ต้องน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  และรับรองร่างทะเบียนต าแหน่ง    
ที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  (ทบ. ๒)  มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท าขึ้น  และให้จัดส่งไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๒ 
วันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
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 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  ปริญญาบัตร  นักศึกษาเต็มเวลา  
จันทร์ – ศุกร์  และนักศึกษาเต็มเวลา  เสาร์ – อาทิตย์  ที่เรียนครบตาม
หลักสูตรและมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  รวม
จ านวนทั้งสิ้น  ๑๒  คน   ระดับปริญญาตรี  จ านวน  ๙  คน  ระดับปริญญาโท  
จ านวน  ๑  คน  และระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๒  คน    ทั้งน้ี  ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี  ให้มีผลต้ังแต่วันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๖๒  ระดับ
ปริญญาโท  และระดับปริญญาเอก  ให้มีผลต้ังแต่วันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๑  
และวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ ๐๘)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ  
สาขาวิชาชีพครู  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และคณะกรรมการให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังน้ี 
         ๑๐.๑  มีข้อสังเกต  วัตถุประสงค์  ข้อ  ๑.๓.๑  ไม่ควรใช้ค าว่า  
“...ตามคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพครู”  ครูต้องปฏิบติตน
เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพครู   
         ๑๐.๒  กระบวนการฝึกปฏิบัติการสอน  ควรให้ความส าคัญ
เรื่องการสร้างศักยภาพความเป็นครู 
         ๑๐.๓  ควรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษา  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป 
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  กองทุนวิจัย
และงานสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๒  โดยมีเงื่อนไขให้น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
แก้ไขระเบียบ  และน าไปใช้งานโดยความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  เม่ือใช้ระเบียบดังกล่าวไประยะหน่ึง  (๑ ปี – ๒  ปี)   ควรมีการปรับปรงุ
ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  และ
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังน้ี 
         ๑๑.๑  สถาบันวิจัยและพัฒนาต้องเป็นศูนย์บริหารงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย  เป็นแหล่งสนับสนุนงานวิจัย  ให้บริการข่าวสารงานวิจัย  
และเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
         ๑๑.๒  ระเบียบว่าด้วยกองทุนวิจัยต้องเป็นระเบียบที่
พัฒนาขึ้นมาเพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัย  นักวิจัยท างาน
ได้คล่องตัวมากขึ้น  ส่งผลดีต่ออาจารย์  นักวิจัย  และนักวิจัยใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         ๑๑.๓  ระเบียบ  กฎเกณฑ์ต่างๆ  ไม่ควรมีข้อจ ากัดมากเกินไป  
การท างานวิจัยจะมีปัญหาเรื่องเงินยืมทดลองจ่าย  และเรื่องขั้นตอนต่าง ๆ      
ถ้าเข้มงวดมาก  นักวิจัยจะท างานล าบาก  จะไม่มีผลงาน 
         ๑๑.๔  ควรมีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการวิจัย       
(จัดหมวดงานวิจัย)  เช่น  งานวิจัยที่มีลักษณะเป็นแนวหน้า  งานวิจัยที่
ตอบสนองนโยบายสาธารณะ  หรืองานวิจัยที่ตอบสอนงพ้ืนที่ 
         ๑๑.๕  การท างานวิจัยไม่ควรจ ากัดเฉพาะอาจารย์  หรือ
บุคลากร  ควรให้นักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาเอกได้ท างานวจิยั
ร่วมกับอาจารย์ 
         ๑๑.๖  ค าว่า  “ทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์”  ควรมองงาน
สร้างสรรค์ในมิติที่กว้าง  และให้สามารถได้ผลงานทางวิชาการมาพร้อมกับงาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 
         ๑๑.๗  ระบบการสนับสนุนควรเพ่ิมเรื่องการเผยแพร่  และ
กระตุ้นการออกไปหาทุนวิจัยภายนอกให้เพ่ิมขึ้น  หรือในระยะแรก ๆ   
มหาวิทยาลัยน่าจะน าก าไรมาหารายได้  ผลักดันให้อาจารย์พัฒนางานวิจัยให้
มากขึ้น 
         ๑๑.๘  คณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ควรลด
จ านวนผู้บริหาร  และให้มีตัวแทนของแต่ละคณะที่มีความรู้ความช านาญ
งานวิจัยร่วมเป็นคณะกรรมการ 
         ๑๑.๙  คณะกรรมการตรวจรับงานวิจัย  ควรมีคุณสมบัติ  หรือ
องค์ประกอบที่เข้ากับหลักเกณฑ์ของการขอต าแหน่งทางวิชาการ  เน่ืองจาก
อาจารย์จะใช้ผลงานวิจัยไปขอต าแหน่งทางวิชาการ 
        ๑๑.๑๐  ให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเน้ือความในระเบียบตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        ๑๑.๑๑  ให้ตรวจการใช้ถ้อยค าในระเบียบน้ีให้ตรงกับบทนิยาม
ทุกข้อ  และใช้ภาษาให้มีความถูกต้อง  ชัดเจน 
 
  
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  


